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JANUÁRIO GODINHO: A ARQUITECTURA COMO SÍNTESE. 
DIÁLOGO ENTRE TRADIÇÃO E MODERNIDADE

 Fátima Sales

1. EnquadramEnto E EnvolvimEnto do arquitEcto na cultura do sEu tEmpo

Januário Godinho (1910-1990), inicia a sua atividade profissional em 1928 no atelier de 
Rogério de Azevedo quando este projetava a Garagem do Comércio do Porto, provavelmente a sua 
obra mais vanguardista. Na Escola Superior de Belas Artes do Porto1 teve como mestre Marques 
da Silva que, admira, para além dos conflitos de personalidade, sobretudo, no respeito pela 
originalidade da criação e renovação da tradição. Na sua perspectiva, tradição não é estagnação, 
mas uma herança que continua, se renova, acrescenta e vem até nós. Ainda estudante faz parte 
do Grupo +Além (1929-1931), sendo este visto como um grupo inconformista, cuja ação se 
destacava pela irreverência. Alguns dos seus subscritores viriam a marcar a escultura e a pintura 
portuguesa do século XX, nomeadamente, Augusto Gomes, Guilherme Camarinha, Ventura 
Porfírio e Dominguez Alvarez. Na arquitectura, para além de Januário Godinho, destacava-se 
Arménio Losa e o grupo que posteriormente formaria a Oficina Ars-arquitectos: Cunha Leão, 
Morais Soares e Fortunato Cabral, nomes que viriam a posicionar-se induvitavelmente dentro 
dos mais notáveis arquitectos modernos portugueses.

Naquele tempo, a élite da cultura portuense procurava nas Tertúlias um meio próprio para 
expandir as suas ideias, discutir filosofia ou belas artes, economia ou engenharia, e, naturalmente, 
as políticas do mundo. Ficaram famosas as Tertúlias do Porto na Brasileira, no Excelsior, mesmo, 
no Comercial. José Praça, engenheiro e exímio orador, era induvitavelmente um polo dinamizador 
da sua Tertúlia (sendo secundado pelo Engº Manuel Godinho, irmão de Januário Godinho) que, 
em meados dos anos 40, se reunia no Ateneu Comercial do Porto (clube de influência britânica) 
e que surgia como uma alternativa mais reservada. A variedade de formações académicas ou 
profissionais dava a este grupo uma notável polivalência. Havia médicos, engenheiros, poetas e 
escritores destacados da sociedade portuense. Também escultores, pintores e arquitectos, cujos 
nomes como Carlos Ramos, Januário Godinho e Júlio de Brito se destacavam. E, apesar da 
ditadura militar instaurada em 1926, colocar no poder Oliveira Salazar no ano de 1932, o convívio 
e camaradagem das tertúlias dos cafés portuenses parecia sentir-se cada vez mais. Alguns 
tertuliantes, chegariam a ser presos, nomeadamente, Manuel Godinho e José Praça. Em 1932 
os nomes de José Praça e Manuel Godinho tinham já surgido associados, ao lado de Luis Soares 
(figura muito mais reservada), como fundadores da OPCA – Sociedade de Engenharia de Obras 
Públicas e Cimento Armado, com sede no Porto, cujos sócios atestam bem o prestígio que esta 
empresa de construção disfrutava no seu tempo. Será a convite destes que Januário Godinho 
projectará, no Porto, a sua primeira obra, pelo menos na sua expressão pública, iniciando assim 
a sua actividade profissional, quando projecta para a OPCA a Bolsa do Pescado, mais conhecida 
como a Lota ou Frigorífico de Massarelos (1933-34), considerada uma das mais emblemáticas 
obras do modernismo português. Trata-se de um edifício industrial, no qual Januário Godinho 
não se limita a colocar problemas práticos e técnicos mas que procura sobretudo, na utilização 
do betão armado, obter uma forma plástica unitária.

1 Frequenta o Curso de Arquitectura entre 1925 e 1932. Apresenta o seu CODA – Concurso para a Obtenção do 
Diploma de Arquitecto em 1941, no qual obtém a classificação de 20 valores, revelando ser um dos arquitectos 
mais dotados no seu tempo.
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Fig.1 - Lota de Massarelos, Porto, 1934. Colecção particular.

Com um percurso que se inicia de forma vanguardista, quer no recurso a uma linguagem 
neoplasticista, quer na utilização do betão armado, virá a encontrar formas cada vez mais 
diversificadas.

Realiza a sua arquitectura com grande domínio e deixa o País povoado com trabalhos 
seus, destacando-se a Casa Afonso Barbosa (1940), a Câmara Municipal de Famalicão 
(1943), o Mercado Municipal de Ovar (1950), a sede da UEP - União Eléctrica Portuguesa 
(1953), no Porto, a Buvete das Termas de Chaves (1953), o Palácio de Justiça de Tomar 
(1955), o Palácio da Justiça de Ovar (1960) e o Banco Comercial de Angola (1964). Pela 
procura de formas mais expressivas e mais locais, destacam-se os trabalhos que fez para a 
HICA - Hidro Eléctrica do Cávado, entre os anos 40, 50 até 60, detectando-se, contudo, de 
forma muito precoce, a transição para uma espécie de vernáculo quando desenha a convite 
de Rogério de Azevedo as Pousadas do Estado: Marão e Serra da Estrela ou Manteigas como 
é conhecida (datando ambos os projectos base de 1937, conforme registo e documentação 
do espólio de Januário Godinho)2.

  
Fig.2 e 3 - Em cima, desenhos de Januário Godinho sobre a Pousada do Marão. Espólio J. Godinho.
Fig. 4 e 5 - Em baixo: postais da pousada do Marão. Espólio J. Godinho.

A partir deste momento, o trabalho de Januário Godinho exerce uma operação de 
transformação na procura de formas mais enraizadas e mais autênticas. Constrói um 

2 Cf. SALES, Fátima, Tese.......
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conhecimento arquitectónico profundo e vasto, que se destaca pela riqueza em tradição e 
vivência moderna. A sua obra condensa múltiplas influências que vão desde a experiência 
expressionista à arquitectura orgânica de Frank Lloyd Wright e adopta um posicionamento 
metodológico-formal muito próximo do “empirismo nórdico” que se manifestou na Suécia, 
antes de 1930 com S. Markelius e E. G. Asplund, e depois na Finlandia, aonde a arquitectura 
moderna foi adoptada criticamente. Na Holanda, cuja arquitectura muito bem conhecia, 
contacta e priva com W. DudoK. Paralelamente, segue A. Perret, sobretudo na utilização do 
betão e na afirmação do carácter poético da construção. Experimenta a solução perretiana 
de revestimento que se diferencia do princípio racionalista da visibilidade absoluta. O 
revestimento é uma transfiguração simbólica e formal, o que evidencia fortes ecos da cultura 
bizantina, islâmica e japonesa. O próprio Wright, na solução técnica que denomina têxtil-block 
e cuja importância reside no facto da estrutura construtiva ser resolvida como ornamento, terá 
utilizado como fonte de inspiração um sistema construtivo ideado por Perret, transformando 
assim o ornamento num sistema legítimo da construção.  

Distancia-se conscientemente duma cultura racionalista europeia de pendor mais 
“ortodoxo”, na qual se destacavam W. Gropius e Le Corbusier (pelo menos inicialmente). 
Aproxima-se de Wright, arquitecto que converte no seu modelo. A homenagem pública feita 
ao mestre americano no ano da sua morte (1959), na Escola Superior de Belas Artes, no Porto 
e no Sindicato Nacional dos Arquitectos, em Lisboa, deixa transparecer o seu entusiasmo pela 
faceta verdadeiramente criadora do profeta de Taliesin: “espaço, jamais limitá-lo… entidade 
viva e expressão própria… atmosfera por vezes quasi transcendente e misteriosa… diluída na 
imensidão do Mundo que a cerca”3.

Soube articular modernidade e tradição e encontrar, através do diálogo, uma linguagem 
capaz de simbolizar o tempo presente, não abdicando da continuidade com o passado. 
Desde duas intervenções em Famalicão, a já referida casa Afonso Barbosa (1940-42) e as 
instalações agrícolas Cupertino de Miranda (1947), até ao conjunto de trabalhos que fez 
para a HICA – Hidro-Eléctrica do Cávado (1946-1958), desenvolve eixos de sentido que, 
partindo de uma vontade de conciliar a modernidade com a tradição e com a cultura local, 
vão construindo um léxico próprio, que não é apenas linguístico. De facto, tratam-se de obras 
que colocam manifestamente a sua capacidade na criação de uma arquitectura relacionada 
com o contexto local, como à frente se demonstrará. Neste sentido, Januário Godinho não 
concebeu o espaço dentro de parâmetros convencionais. A rígida fronteira entre o urbano 
e o rural dilui-se e, a essência da espacialidade, liga-se necessariamente à experiência do 
sujeito. Numa perspectiva husserliana, contrária ao conceito de espaço abstracto cartesiano, 
o espaço não é “mais geométrico” mas existencial e a obra de arquitectura uma construção 
que se faz a partir dessa experiência. É assim num novo quadro de intervenção que a obra 
de Januário Godinho antecipa e espelha princípios que viriam mais tarde a ser consolidados 
pelos arquitectos da chamada terceira geração moderna. Como disse Nuno Portas (1987), 
Januário Godinho, “pela sensibilidade ao local e à tradição, pelo realismo construtivo, a sua 
obra viria a ser apreciada e a influenciar arquitectos mais novos que a partir dos anos 50 
iniciaram a critica ao ‘estilo internacional’.”4

Participa na Exposição ODAM (1951), contudo não se identifica com o grupo de 
arquitectos da Organização que surge, no Porto, em 1947 e que viam, fundamentalmente, nas 
ideias dos CIAM – Congressos Internacionais de Arquitectura Moderna, o caminho a seguir. 
Distancia-se conscientemente do racionalismo europeu “purista” e “funcionalista”. Assim, 
utilizando os modelos internacionais a partir de uma base rural e local, opera uma profunda 
transformação na forma de entender a arquitectura. E, não se trata, como aconteceu com 
Raul Lino, de resistir aos modelos europeus e negar o próprio modernismo, mas de situar as 

3 Cf. SALES, Fátima, Januário Godinho na Arquitectura Portuguesa, ou a Outra Face da Modernidade, Escuela 
Técnica Superior de Arquiectura, Universidade de Vallladolid, Junho, 2000. [policopiado]  

4 Nuno PORTAS, “Januário Godinho - 1910”, in Desenho de Arquitectura, Património da Escola Superior de Belas 
Artes do Porto, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Lisboa, 1987, p. 136.
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influências modernistas na verdadeira expressão da arquitectura portuguesa. O mesmo será 
dizer, na sua capacidade de invenção e identidade cultural próprias, fenómenos de sempre na 
arquitectura portuguesa.

2. uma pErspEctiva crítica

Quando falamos de modenismo não sabemos exactamente a que nos estamos a referir. 
O modernismo, enquanto tendência da arquitectura, tem vivido uma espécie de estatuto 
equívoco, colocando-se a diferentes níveis perceptivos. Reflicta-se na arquitetura de Januário 
Godinho, arquitecto da segunda geração moderna e uma das figuras proeminentes da 
arquitectura portuguesa. No entando, por diversas razões, difícil de “encaixar”. Com uma obra 
radicalmente moderna e de elevado interesse na maioria das suas realizações, apresenta um 
conjunto significativo de obra pública, no qual se potencializam a imagem e a representação 
da arquitectura.

Fig.6 - À esquerda: fotografia de Januário Godinho sentado, remetendo para o clima artístico em que o 
arquitecto se desenvolveu. Partilhava o desejo de colaboração com outros artistas, evidenciando um olhar 
atento à evolução da pintura como referente para a transformação da própria arquitectura. Fig.7, 8 e 9 - À direita: 
trabalhos académicos - “Um Posto Marítimo” ideado em betão, “Uma Câmara Municipal” projectada para Freixo 
de Espada à Cinta e “Uma Casa”. Colecção particular. Nestes desenhos para além de se poder apreciar alguns 
indícios de uma nova capacidade expressiva da arquitectura, pode-se também observar a maneira pessoal 
com que JG assimilou elementos tão variados, inclusivé o referente nacionalista da arquitectura doméstica 
portuguesa.
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Nuno Portas num dos seus textos mais pessoais e inspirados, refere-se às “Duas Mãos” 
de JG:

“Nos últimos anos da década de 50, integrando já o atelier de Nuno Teotónio Pereira 
e tendo começado a colaborar na revista Arquitectura, aceitei o encargo de fazer a 
“ponte” com o Norte do País. Assim, o Nuno Teotónio Pereira recomendou-me ao 
Fernando Távora com o qual tinha, como se sabe, contactos próximos, pelo menos 
desde o Inquérito à Arquitectura Popular, e ambos me sugeriram que procurasse o 
Januário Godinho e visse as suas obras mais recentes e as mais antigas.
Estes detalhes pessoais só têm interesse para se perceber como era difícil, nesse 
tempo, chegarmos, em Lisboa, ao conhecimento dos autores nortenhos. Januário 
Godinho recebeu-me da melhor maneira: marcou um almoço de sarrabulho em 
Famalicão e levou-me a ver uma casa que tinha feito para um industrial, à qual 
se chegava fazendo em carro uma larga curva do caminho à volta de uma grande 
árvore e que terminava no pórtico da casa, também em curva: uma emoção!
Não era a primeira obra deste arquitecto que me emocionava ...”5

Trata-se de um texto exemplar, contudo, a obra de JG, não se desenvolve sobre a ideia 
da literalidade. Tanto ou mais destacável que a “arquitectura de duas mãos”, parece-nos ser 
a “arquitectura de mãos entrelaçadas”. A conciliação da arquitectura moderna com elementos 
mais tradicionais, assim como o recurso a uma maior expressividade e ornamentação, mais 
do que remeterem para um universo de conceitos híbridos e contraditórios, expressam 
uma construção conceptual de grande densidade ontológica. É certo que comummente nos 
deparamos com uma espécie de imperativo categórico, habitualmente traduzido na expressão 
“depuração de linguagens”. Sem querer discutir a pertinência da expressão, ela normalmente 
quer significar a presença de características ditas de objectividade, em detrimento de outras, 
habitualmente conotadas com a subjectividade. Confunde-se frequentemente “subjectividade” 
com “expressionismo”, confusão que sendo compreensível, não deixa de ser inadequada para 
pensar toda uma zona da criação moderna que terá as suas raízes na herança do romantismo.

A obra de JG traduz-se numa mediação entre o excesso de sentido barroco6 e a contenção.

Fig. 10 – Projecto de JG para a Fibra Comercial Luisitana, na Av. da Boavista, Porto, que veio a ser alterado para 
efeitos de construção. Colecção particular.

5 PORTAS, Nuno. As “Duas Mãos” de Januério Godinho. Um Testemunho”, in Januário Godinho - Leituras do 
Movimento Moderno (Alexandra Cardoso, Fátima Sales e Jorge Pimentel, Editores), ESAP/CESAP, Porto: 
CEAA, 210 pág.s, 2013, ISBN: ISBN: 978-972-8784-36-2 [Publicação financiada por fundos nacionais através 
da FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia no âmbito do Pest-OE/EAT/UI4041/2011]

6 Barroco no sentido de um permanente exercício de aumento do leque semântico do signo.
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Considerando a sua aproximação às vanguardas arquitectónicas – facto que acrescentou 
elementos complementares à sua formação e aprendizagem –, a relação com os círculos 
estranjeiros originou-se pelos seus contactos em grande medida nos Países Baixos e na 
Escandinavia, como já referimos, podendo citarmos um certo número de obras e tendências 
que o marcaram. Destaca-se a Câmara de Hilversum de W. Dudok, terminada em 19317.

Fig.11 – À esquerda: Câmara de Hilversum (1931) de W. Dudok. Espólio fotográfico J. Godinho.
Fig.12 – À direita: “De billen”, Amsterdan (1927) de H. T. Wijdeveld. Espólio J. Godinho.

No mesmo sentido, merece destaque a Escola de Amsterdam que, apesar da sua 
declarada artisticidade que lhe permitiu ligar-se a concepções mais tradicionais, foi também, 
na Holanda, paralelamente ao De Stijl, um importante referente de renovação artístico e 
arquitectónico. Por outro lado, as posições e prestígio profissional de arquitectos não alinhados 
aos princípios dos CIAM – Congressos Internacionais de Arquitectura Moderna, como Dudok 
(1884-1974) e Wijdeveld (1885-1986), editor principal da Wendingen8, foram uma referência 
para Januário Godinho. Ainda nesta ordem de ideias, destacamos os “Encontros de Doom”, 
que se realizaram também na Holanda, em dois momentos diferentes (Outono de 1941 e 
Verão de 1942) e que condicionaram de igual forma a evolução de JG. Estes Encontros 
tiveram como objectivo criar uma convergência entre os arquitectos não colaboracionistas e 
os de pendor mais tradicionalista e, não por acaso, o primeiro dos seminários apresentados 
teve como título “Os signos da arquitectura holandesa” e a primeira conferência apresentada 
por Van Tijen, um dos destacados participantes, “O elemento holandês na arquitectura”.

Todos estes factores, unidos a outros da sua particular tragetória histórica, configuram um 
arquitecto que mostrou sinais de uma inquietude de buscas merecedora de alguns comentários. 
O seu distaciamento em relação racionalismo funcionalista deve-se ao facto de o considerar 
profundamente idealista e, ainda que tenha estado ligado ao arranque e desenvolvimento da 
arquitectura moderna no Porto, não deve nunca ignorar-se o forte carácter individual da sua 
procura.

7  Trata-se de uma obra concebida em ladrilho, de volumes prismáticos e de singular envergadura. Dudok consegue 
aqui compatibilizar duas maneiras antagónicas, a clássica e a moderna, ambas muito debatidas nos anos 20 e 
30 na Holanda. Os padrões clássicos originários foram submetidos a uma maior expressividade e dinamismo 
quer formal quer estrutural. Sem descartar nenhum, inclui e supera conceitos antagónicos, submetendo-os a 
uma muito pessoal elaboração por sua parte.  Desta forma, Dudok situa-se assim numa posição de possivel 
dívida estilistica, não só em relação Wright, mas também a Berlage e inclusivé De Klerk,
É importante aqui esclarecer-se que o debate que se estabelece neste contexto é o debate entre os arquitectos 
não alinhados aos princípios dos CIAM e os arquitectos da Nova Objectividade do De Stijl (alinhados estes aos 
princípios dos CIAM).

8 Wendingen foi uma publicação alinhada à Escola de Amesterdam, apresentando-se como rival da De Stijl. Contudo, 
apesar de se afirmar sobretudo como uma importante plataforma de difusão das realizações da referida Escola, 
os seus objectivos revelaram-se mais amplos. Surgiu no tempo como impulsionadora do novo e renovador em 
geral, apresentando uma grande variedade de tendências artísticas e arquitectónicas, coincidindo algumas até 
com o De Stijl. Berlage, Wright tiveram também uma presença destacada em Wendingen, assim como, Wils, 
DudoK, Oud, Taut, Mendelshon, Mallet Stevens, etc. Apesar de apresentar uma amplitude de perspectivas deixa 
à margem as vanguardas mais radicais e abstractas. O tom mais artístico e quase místico do Expressionismo 
tardio, e também em certa medida o Futurismo, marcaram bastante a sua imagem, mantendo uma presença 
dominante até ao seu desparecimento em 1933.
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Arquitecto polifacetado, o seu percurso foi preparado no atelier de Rogério de Azevedo. 
Este representava no Porto a renovação da arquitectura, ligada ao caminho da superação do 
historicismo. Rogério de Azevedo teve um papel determinante, já que sob a sua orientação 
se formou um bom número de arquitectos de relevo que marcarão a arquitectura. A sua 
importância derivou, em parte, da sua conexão com a arquitectura francesa e concretamente 
na já referida Garagem do Comércio do Porto9 pela arquitectura moderna de Mallet Stevens, 
ainda que grande parte da sua actividade tenha ficado marcada pelo Restauro da arquitectura. 
Um método de trabalho que recuperava a tradição artesanal e artística da arquitectura, num 
momento muito particular em que os processos construtivos estavam a transformar-se de 
forma acelerada impondo um outro ritmo, foi uma das principais lições extraídas por JG do 
período de aprendizagem com Rogério de Azevedo.

Também, como já referimos, no desenvolvimento do processo de JG, foi de grande 
importância a influência de Wright, muito especialmente sentida e destacável nos seus 
cuidados desenhos10.

 
Fig.13, 14 e 15  – Desenhos de Januário Godinho “para casa própria”, s.d. Colecção particular.

De facto, JG, cedo se destacou pela sua surpreendente capacidade imaginativa que, 
unida aos seus dotes de expressão gráfica, se manifestava em alguns dos seus trabalhos.

A Casa de Campo Manuel Rocha Melo, projecto de 1938, para construir nos arredores 
de Penafiel, recorda muito directamente a arquirectura popular ainda que originalmente 
reelaborada. Uma imagem inspirada em modelos tradicionais, apresentando contudo uma 
planta de concepção relativamente aberta e dinâmica. JG, manejando a variedade das partes, 
conseguiu encontrar uma liberdade compositiva, interpretando a arquitectura na sua relação 
com a natureza.

9  A Garagem foi, na realidade, a obra que mais relevo deu à sua carreira, ficando como representativa do que mais 
moderno se construiu no Porto, na década de 20.

10 Wright foi conhecido na Europa primeiro através das publicações alemãs que surgiram à volta de 1910 e 
1911, relacionadas com sua “A Exposição de Berlim” de 1910. Depois nos Países Baixos, e já num âmbito 
exclusivamente holandês, pela viagem à América e pelas conferências dadas por Berlage no ano de 1911, 
posteriormente apresentadas no seu livro “Recordações de uma viagem à América”.



Fátima Sales

40 Revista Arquitectura Lusíada nº. 6

Destacamos a forma particular como se articulam os volumes, a expressão exterior, a 
relação entre os espaços, a atenção muito particular que deu à paisagem. Na realidade, 
estamos perante uma arquitectura que surge como fundamento de uma poética da paisagem.

Fig.16 – Casa de campo Manuel Rocha Melo, 1938. Colecção particular.

No texto já destacado As “Duas Mãos” de Januário Godinho. Um testemunho, Nuno 
Portas afirma também o seguinte:

“Nessa mesma visita à obra de Famalicão, Januário Godinho explicou, ao então jovem 
crítico, a sua própria estratégia profissional e que, em palavras suas, se resumia em “obras 
da mão esquerda e da mão direita”, conforme os graus de limitação contextual decorrentes 
dos programas e da expressão arquitectónica. Assim, a Câmara de Famalicão estava no 
primeiro grupo (como os Palácios da Justiça), e as Pousadas das Hidroeléctricas no segundo. 
E a Casa, objecto da visita? Essa, apesar dos adereços, seria, sem dúvida, do primeiro. A 
sua interpretação das diferenças não estava tanto no “visual” moderno e não-moderno, mas 
no grau de interpretação pessoal dos programas, e na convencionalidade do significado dos 
espaços internos e exteriores. E esclarecia-me que a competência construtiva e o respeito 
pelas expectativas do cliente, público ou privado, estavam à partida à frente da ortodoxia da 
linguagem visual que se viesse a adoptar.

Recorrendo muito esquematicamente ao triângulo vitruviano, diria que a diferença entre 
as duas mãos não estava nos vértices “firmitas” e “utilitas”, mas sobretudo no vértice “venustas” 
– mais retórico ou convencial numa das mãos, mais livre ou inovador da linguagem espacial e 
figurativa..., ou simplesmente decorativa. Aliás a sua geração e as anteriores deixaram esse 
legado de ambiguidade e polissemismo”11

  
Fig. 17, 18 e 19 – Casa Afonso Barbosa, vistas do exterior e do interior, Famalicão, 1940-1942. Espólio fotográfico 
J. Godinho.

11 Nuno Portas, in Encontros do CEAA: Januário Godinho – Leituras do Movimento Moderno, op. cit.
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Fig. 20 e 21 – Plantas de implantação e piso da entrada da Casa Afonso Barbosa. Espólio J. Godinho.

Estamos perante um objecto simbiótico pelo carácter indescernível que revela. Januário 
Godinho colocou em prática uma total integração da arquitectura moderna e tradicional. E, se 
considerarmos que a Casa de Ofir do Arq. Fernando Távora foi construida no ano de 1956, 
percebemos o ainda pouco compreendido pioneirismo de JG.

Destacamos na casa Afonso Barbosa, muito particularmente, a organicidade dos volumes, 
a ideia inovadora para a época de interpenetração do espaço interior e exterior, a apropriação 
de materiais  que revela uma atitude não só nova como tradicional. É chamativa a ênfase na 
chaminé e o efeito dos planos inclinados da cobertura. Trata-se, de facto, de uma obra de 
inspiração rural que materializa a ideia de continuidade da tradição portuguesa, mas conciliando 
e assimilando elementos da arquitectura internacional: os amplos rasgamentos envidraçados, 
os “pilotis” à semelhança de Le Corbusier, o plano de vidro curvo e a fina estrutura metálica 
da sala de jantar. Por outro lado, ainda que de aspecto bastante tradicional, destaca-se o seu 
desenvolvimento funcional que resultou de uma estreita colaboração com o seu cliente e da 
consideração da família como entidade fundamental da análise das necessidades.

Destacamos ainda o valor fundamentalmente singular e experimental do projecto de JG, 
visível nos seguintes aspectos:

• Trata-se de uma casa rural que se abre à circulação automóvel. Este depois de 
atravessar o portão da quinta e percorrendo um percurso em sentido circular entra 
dentro da garagem. O homem que sai dele transita da cidade para o campo, do exterior 
para o interior. É o percurso que unifica todo o conjunto e será a partir da garagem que 
se desenrolará todo um quadro vivencial rico e significativo.

• O projecto desenvolve-se de forma radial a partir de uma árvore colocada no centro de 
uma rotunda. Desta, a partir de um eixo que atravessa a casa e continua para além 
dela, a árvore repete-se no espaço, enfatizando-se e multiplicando-se como se de um 
eco se tratasse.

• Este encadeamento do percurso com a casa assegura uma continuidade entre os 
diferentes níveis espaciais e vivenciais, possibilitando de alguma forma a extensão do 
espaço vivido, o que dá a esta casa um forte carácter próprio.

Tentamos demonstrar que este arquitecto constituiu um trilho de referências que nos 
conduzem a uma ideia de Lugar, que se estabelece inevitavelmente em relação com a ideia 
de Espaço. De facto, pela experiência, onde o tempo e o espaço se encontram, JG adequa 
uma estratégia que possibilita um envolvimento total com a obra. Uma forma de distribuição 
ou divisão do volume em função das diferentes funções, um surpreendente tratamento, uma 
atitude experimental dos elementos espaciais, um real processo de compreensão da dimensão 
espaço-tempo. Enfim, um processo de hibridização que dá lugar a uma mistura global.
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Num texto fundamental do pensamento sobre a temática do Lugar, Victor Burgin afirma: “O 
lugar é como um caminho no espaço”12 e Featherstone, um outro autor, incontornável, sublinha 
que para a (re)construção do sentido do Lugar é necessária a capacidade de transformar 
enquadramentos e a de manusear uma série de elementos diversos: “uma variedade de 
material simbólico do qual várias identidades podem ser formadas e reformadas em diferentes 
situações”13, ideias que são relevantes nesta obra de JG. A obra subentende espaços a serem 
percorridos e factores temporais específicos. A obra apenas se revela quando explorada pela 
deslocação no espaço. E, a experiência da arquitectura, torna-se numa série de elementos 
interligados. Palavras que servem para nos contextualizar na ideia de que se trata de um lugar 
habitado e tal pressente-se, também, pelo cuidado de manutenção que cada detalhe revela.

Uma arquitectura que não procura figurar utopias, mas construir espaços concretos. Ideias 
que estabelecem relação com o pensamento do filósofo Gaston Bachelard (1969) no que 
respeita à noção de memória incorporada: “Os nossos corpos não esquecem a primeira casa 
que encontramos. As suas características estão fisicamente inscritas em nós”. As memórias 
estão materialmente localizadas, como tal a temporalidade da memória é espacialmente 
enraizada... As casas são vividas através do nosso corpo e das suas memórias”14

Concomitantemente, JG desenvolve o notável conjunto de trabalhos para a HICA 
– Hidroeléctrica do Cávado, apoteose de toda a sua obra. Aqui ensaia uma arquitectura 
profundamente concreta, sólida de continuidades e soluções, tendo a maior consideração 
pela topografia e pelo ambiente. Projectados entre 1946 (Vila Nova) e 1958 (Pisões), são a 
sua obra mais emocionada e emocionante. Uma obra singular que forma parte de uma grande 
acção empresarial com vista ao aproveitamento dos recursos hídricos dos rios Cávado e 
Rabagão para produção de energia eléctrica. JG é o arquitecto convidado para o planeamento 
e construção dos quatro Escalões (Venda Nova/Vila Nova, Salamonde, Caniçada e Pisões) 
que integram o referido conjunto. Note-se que alguns Escalões, para lém das Centrais, 
Pousadas e Bairros, chegaram a contar com Capela, Sede Social, Edifício-Cantina, Lojas 
e Escolas. Destacamos, desde já, o facto de que para levar a cabo os projectos dos Bairros 
Operários e das Pousadas que se destinavam a dar alojamento aos técnicos e especialistas, 
tal como albergar todo o tipo de equipamentos de apoio às barragens (incluindo as centrais), 
os planos não bastaram, considerando o arquitecto necessário uma paciente elaboração 
sobre o terreno, à qual se entregou com afinco com apenas 38 anos de idade.

Estamos perante um urbanismo centrado como é evidente na construção de barragens 
e actividade das correspondentes centrais hidroeléctricas. O 1º Escalão: Venda Nova/Vila 
Nova (1946-1951), com barragem em Venda Nova e Central em Vila Nova, foi a 1ª exploração 
hidroeléctrica no rio Cávado, seguido do Escalão de Salamonde (1953). Segue-se o Escalão 
da Caniçada (1954) e por último, Alto Rabagão (1964). Tratam-se assim de quatro escalões 
que formam parte de um conjunto de actuações prolongadas. Com a sua intervenção, JG 
consegue que estes lugares se destaquem no tempo como “ilhas” altamente qualificadas em 
termos paisagísticos e também em termos de habitabilidade e trabalho. Ainda hoje, apesar 
do abandono, se pode contemplar grande parte dos conjuntos desenhados por JG, no seu 
planeamento urbanístico e paisagista.

A paisagem que JG cria, na globalidade, estrutura-se a partir dos percursos. O espaço 
resulta da percepção que se faz a partir da experiência do lugar. O lugar adquire forma 
graças à materialização progressiva das ligações entre espaços, tendo cada um qualidades 
intrínsecas, conferindo no seu conjunto o seu carácter ao lugar.

12 Victor Burgin, in Different spaces: place and memory in visual culture, Berkeley, Los Angeles, Londres, University 
of California Press, 1996.

13 Mike Featherstone, Global Culture: nationakism, globalization and identity, Londres, Sage, 1990. Veja-se ainda 
do mesmo autor, Undoing Culture, Londres, Sage, 1995.

14 Gaston Bachelard, A Poética do Espaço, Martins Fontes Ed., 2008.
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Fig.26  – Em cima: Escalão de Vila Nova, 1946. Espólio J. Godinho.

Fig.27 – Em baixo: Bairro da Caniçada, 1950. Espólio J. Godinho.

O objectivo é o de proporcionar um efeito de continuidade, um fluxo ininterrupto de 
impressões que vêm ao encontro dos sentidos. A arquitectura desempenha o papel de dar 
continuidade ao espaço, o que não corresponde a alinhamentos e a uma uniformização 
formal, mas pelo contrário a variações, marcadas aqui e além, por aspectos singulares. A 
grandeza do plano está na harmonia que o homem experimenta nas suas deslocações. Uma 
harmonia que exige relações de proporções e dinâmicas de sequências para que o espaço 
possa ser ritmado e, por consequência ter vida. Desta forma a paisagem que constrói não 
é um mero plano no solo, mas um mundo extremamente complexo, povoando o lugar de 
mecanismos próprios sem utilizar apenas elementos arquitectónicos para tal. Aos materiais 
utilizados, pedra, betão, unem-se as rochas do lugar e a vegetação que o arquitecto desenha 
e escolhe com tanta precisão como as pedras e os encofrados de betão.
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As pousadas são, pelo seu carácter, na forma como foram concebidas e integradas na 
paisagem,  expressões de presença táctil e atracção visual. De facto, existe nelas uma vontade 
de expressão e efeito que, junto com a aplicação de materiais naturais, as aproxima das 
obras de Wright. Aqui e ali encontram-se na arquitectura de Januário Godinho reminiscências 
wrightianas, tanto na configuração geral dos edifícios, como em múltiplos detalhes. Algumas 
reconhecendo-se de forma bastante explícita.

 
Fig. 28 e 29 – Em cima: Vistas exteriores do Restaurante da Caniçada. Espólio Fotográfico J. Godinho.

      
Fig. 30, 31 e 32 – Em baixo: Vistas interiores do Restaurante da Caniçada; Vista geral do lugar. Espólio 
fotográfico J. Godinho.

As pousadas apresentam originalissimas fachadas, conjugando JG, em alguns elementos 
de grande plasticidade, a máxima expressão de monumentalidade e fantasia.

  
Fig. 33, 34 e 35 – Vistas exteriores da Pousada de Vila Nova. Espólio fotográfico de J. Godinho.



Revista Arquitectura Lusíada nº. 6  45

Januário Godinho: A Arquitectura como síntese. Diálogo entre tradição e modernidade

Fig. 36 – Em cima: Desenho da pousada de Vila Nova. Colecção particular.

A arquitectura de pedra pretende construir um discurso adequado à paisagem, numa 
continuidade tão plástica como arquitectónica. As pedras de formas irregulares, rugosas, 
com textura, fazem parecer que a arquitectura se traça de uma forma natural, adaptando-se 
simplesmente ao terreno num diálogo fluído com o lugar; e penso que essa fluidez, longe de 
ser casual, resulta intencionada, produto do conteúdo plástico do projecto.

Destacam-se também as originais plantas, onde JG utilizou um método próprio que lhe 
permitiu organizar as suas composições, misturando poética e racionalidade. Um método que 
lhe permitiu gerar toda uma série de manipulações ópticas, fundamentado na utilização de 
geometrias radiais e na criação de focos coincidentes com pontos de vista que permitiriam 
encaixar todos os elementos do conjunto. Pensamos que mediante este sistema JG procurava 
mais uma ordem interna que uma forma externa, uma ordem que relaciona as formas plásticas 
com o lugar.

Fig. 37 – À esquerda: Planta da Pousada de Vila Nova. Espólio fotografico J. Godinho.
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Fig. 38 e 39 – À direita, em cima: Planta da Pousada de Salamonde; Em baixo: Planta da Pousada de Pisões.

 
Fig. 40 e 41 – Vistas exteriores da Pousada de Salamonde. Espólio fotográfico J. Godinho.

 
Fig. 42 e 43 – Vistas interiores da Pousada de Salamonde. Espólio fotográfico J. Godinho.
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Nas pousadas, é possível destacar uma série de elementos comuns:

• Conceberam-se como elementos singulares enxertadas no centro da trama ou tecido 
residencial, tendo um importante papel de alteridade ou centralidade (conforme os 
casos) e de articulação estética e visual;

• Colaboraram na ideia superior de criação artística do conjunto como um todo;
• Assumem-se com sinais poéticos e pitorescos, sendo cada uma desenhada com uma 

personalidade própria e totalmente definida;
• Articulam-se percursos exteriores e interiores com pequenas escadas e patamares.
• Revelam os elementos mais singulares desde o exterior;
• Apresentam uma disposição diversa adaptando-se ao ambiente próximo.

Por outro lado, a nível geral das intervenções, destaca-se uma organização no espaço de 
elementos diferentes, sendo possível encontrar algumas  constantes:

• Existência de uma gradação na relação com a envolvente. Os conjuntos não se 
percebem de uma só vez, mas vão-se revelando. Detecta-se inicialmente um edifício 
que indica a existência de outros que se mostram directamente;

• As formas foram concebidas sobretudo “para serem vividas”, apesar do destaque e da 
forte carga plástica de alguns elementos na paisagem.

• Os diferentes tipos de edifícios são hierarquizados. A distinção revela-se por intermédio 
do seu posicionamento relativo e pelo investimento na qualidade do seu desenho;

• Uniformização do desenho dos edifícios do mesmo tipo. Esta seriação permite a 
homogenização em termos de imagem dos conjuntos;

• A habitação proposta é do tipo unifamiliar apresentando geralmente um pequeno terreno 
associado, facto que se reflecte numa densidade moderada;

• Quando existe relação com alguma via de circulação alheia à comunidade evita-se 
o contacto com ela, desenhando vias exclusivas e que se tornam propriedade das 
diferentes construções;

• Diferenciam-se claramente três níveis de ocupação. A dos edifícios, onde se destacam 
os de maior importância que se posicionam no terreno procurando um relacionamento 
particular, seja visual ou físico. A dos espaços de servidão, claramente dependentes 
dos edifícios: ruas, largos, pequenas praças. A dos espaços verdes que são definidos 
pela arborização intensa: a massa arbórea tem um papel principal no ordenamento 
visual dos conjuntos;

• Os espaços de transição entre edifícios são especialmente trabalhados e os percursos 
exteriores, cobertos ou não, ganham forma;

• A forma do terreno é utilizada para delimitar ou caracterizar espaços. A diferença de 
cotas serve para distinguir entre espaços públicos ou espaços mais reservados e de 
diferente uso;

• A natureza é a base do desenho, mas ela própria é trabalhada, sendo parcialmente 
moldada para dela se tirar todo o potencial. Introduzem-se percursos e reformula-se a 
topografia;

• A edificações adaptam-se à topografia. Procuram salientar e apoiar-se em elementos 
pré-existentes: um rochedo, um declive, um lugar de especial domínio sobre a paisagem, 
etc....

Enfim, uma articulação de formas, de tramas sociais, de referências, de marcas que 
condicionam a intervenção.
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Fig. 44 e 45 – Vistas da Pousada de Pisões. Espólio fotográfico J. Godinho.

Destacam-se as relações entre a arquitectura e o solo de suporte, a relação com a 
paisagem e muito especialmente o céu, o espaço, a montanha, a água que são dominantes 
na paisagem. Uma ordem anima estas formas e os seus vazios. As formas constituem 
volumes autónomos, mas agem fortemente para além das suas dimensões mensuráveis num 
movimento envolvente onde tudo está ligado.

Por outro lado, a conciliação de uma arquitectura de expressão mais ligeira com outra 
de forma e conceito muito mais tradicional, sendo por vezes difícil traçar linhas claras de 
delimitação entre ambas introduz, nestes trabalhos, a marca de uma imagem renovada 
resultante do encontro entre a inovação e a tradição.

 
Fig. 46 e 47 – Vistas interiores da Pousada de Pisões. Espólio fotográfico J. Godinho.

As centrais, tecnicamente avançadas, foram um autêntico desafio no que diz respeito à 
sua colocação. Tratam-se de singulares construções com uma imagem de um racionalismo, 
matizado, não obstante, pelos personalíssimos detalhes do seu autor.
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Estes edifícios, destacáveis pela sua “beleza técnica” (caldeiras, painéis de comando, 
acessórios  com vista à produção, distribuição e transformação eléctrica), apresentam volumes 
muito contundentemente definidos e ancoradas na natureza integram uma base tecnológica 
avançada.

  
Fig. 48 e 49 – Desenhos da Central do Alto Rabagão, Pisões. Colecção particular.

JG adopta um modelo que tenta conciliar a ideia de “cidade industrial”, com a ideia 
de “cidade jardim”. Na organização destes lugares distinguem-se claramente duas partes: 
os bairros residenciais, completados por serviços e equipamentos e as zonas claramente 
industriais onde se colocam as centrais e as barragens. Mas, em geral, é a aplicação da 
ideia de cidade jardim que se destaca, se bem que sem nenhum dos fundamentos estruturais 
de autonomia e extensão próprios da teoria de Howard. JG não é fiel ao esquema-modelo 
de cidade jardim independente, utilizando contudo um esquema-modelo centralizado. Não 
obstante, tratam-se de casos particulares, determinados por condições de isolamento natural 
produzido pela água. De facto, estes escalões cresceram como lugares, mas ainda hoje 
mantêm um relativo isolamento.

A ideia geral dos conjuntos é a concepção segundo o padrão da baixa densidade da 
cidade jardim, projectados com balcões, jardins e hortas para manter em parte o estilo de vida 
rural dos seus ocupantes.

Também destacável foi o florescimento do bairro de Pisões, característico pelas suas 
singuleres praças abertas. Este caso. com um carácter mais urbano de baixa densidade que 
verdadeiramente jardim, com formas típicas de agrupamento de casas como os conjuntos 
longitudinais ou “construções lineares” de uma só habitação e serviços comuns adossados 
ou próximos. Este escalão apresenta-se, no entanto, com um carácter mais efémero que 
os anteriores. Não esqueçamos que se tratava de um programa de alojamento de urgência 
semipermanente para trabalhadores que se encontravam a operar no local. Não obstante, 
e apesar da sua condição de emergência, todos os conjuntos alcançaram grande qualidade 
arquitectónica.

A particular forma radiocêntrica adaptada às colinas e montes é sem dúvida excepcional. 
Também é notável que o aspecto à primeira vista rural, determinado por uma unidade básica 
de casa de uma altura com cobertura de duas águas, implicou na realidade algum grau de 
sistematicidade.

Cada conjunto, concebeu-se sob o modelo jardim orgânico e de desenvolvimento 
equilibrado. Ao mesmo tempo, os espaços exteriores ajardinados, praças e terraços 
introduziram uma vitalidade semipública ainda hoje totalmente perceptível.
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É de destacar como cada bairro se entendeu com uma unidade de carácter, incorporando 
elementos públicos que iam desde pequenas piscinas, até escolas, etc.

Aos conjuntos dos bairros de baixa densidade juntam-se outros também de grande 
qualidade arquitectónica, mas já não estritamente de carácter operário, como os anteriores, mas 
dirigidos aos técnicos superiores (engenheiros, administradores, etc). O carácter individualizado 
destas unidades, tornam-as mais excepcionais e apreciáveis pela experimentação expressiva 
que pelos seus valores de configuração urbanística. Guiadas fundamentalmente pelo desejo 
de individualidade e variação de situações de percepção e acesso.

Entre as primeiras referências da cidade jardim em Portugal encontramos o “bairro 
jardim” de Rogério de Azevedo em Viana do Castelo. Contudo, como referente utópico esteve 
presente sobretudo na figura de JG que deu um notável impulso aos estudos de normalização, 
racionalização do trabalho e experimentação com novos materiais.




