
Manuel Tainha ou o Arquitecto dos Sete Ofícios.

“”A fama é a soma dos mal-entendidos que se reúnem em volta de um homem” 

Rainer Maria Rilke

Tratem-me por Alexandre (não por Ismael). Há alguns anos – não interessa quantos 
exactamente –, achando-me…. algo perdido entre a escolha do último dos docentes 
na faculdade, foi então que me cruzei pela primeira vez com Manuel Tainha, tinha ele 
63 anos e eu 23, era ele Professor do último ano de Arquitectura, no antigo Convento 
de São Francisco ao Chiado, e eu mais um dos seus alunos finalistas. 
Pouco mais de um ano passado, estava a trabalhar no seu atelier no nº 5 da Rua 
Viriato, num espaçoso 4º andar, Prémio Valmor de 1917 de Ernesto Korrodi, tendo 
então  entrado  como  colaborador  para  trabalhar  no  Projecto  da  Faculdade  de 
Psicologia na Cidade Universitária de Lisboa, que acabou também por ser o primeiro 
Prémio Valmor de M.T. 
Depois de ter deixado o atelier  de M.T. passados mais de 15 anos, já na Rua da 
Alegria,  além de termos feito de quando em quando alguns projectos e obras em 
conjunto, tenho acompanhado como seu assistente na Universidade Lusíada o seu 
sempre inspirador e precioso legado como Professor de Projecto.
Desde os tempos da Rua Viriato até hoje, depois de muitos almoços, jantares e longas 
conversas, depois de muitos Projectos, Concursos e algumas Obras, depois de muita 
água  passar  por  este  belo  rio  Tejo,  que  sempre nos  acompanhou,  e  que  Manuel 
Tainha tanto conhece e ama. Agora que já não sou o jovem arquitecto de então, muita 
coisa mudou dentro e fora do nosso ofício, dentro e fora da nossa Cidade, do nosso 
País e dentro e fora das nossas vidas. Mas houve uma coisa que o Tempo só veio 
fortalecer, a admiração e respeito por esse homem e arquitecto que é Manuel Tainha, 
que por acaso e sorte o destino fez com que as nossas vidas se cruzassem, debaixo 
dos tectos abobadados do velho Convento de São Francisco.

Hoje quando, a propósito da Homenagem promovida pela Ordem dos Arquitectos a 
Manuel Tainha, me pedem para escrever umas palavras a seu respeito, duas coisas 
algo contraditórias me vêm de súbito à cabeça: à partida a ideia de que Manuel Tainha 
é um homem e um arquitecto que nunca procurou a “fama”, nem precisa dela para ser 
o que é, um grande Arquitecto de muitos Ofícios; a outra coisa tem a ver com o próprio 
conceito de Homenagem. Sendo mais do que justo este reconhecimento inter-pares, 
tenho  para  mim  que  a  melhor  Homenagem  possível  não  virá  das  palavras  ou 
cerimónias,  nem dos prémios,  mas da possibilidade de Manuel  Tainha continuar a 
poder exercer os seus Ofícios, e dar a conhecer aos “Outros” a sua Obra, no sentido 
mais lato da palavra, estando ainda por fazer uma grande exposição sobre esta dita 
Obra.

E daqui a ideia que, de facto, Manuel Tainha apesar de não ter a “fama” de outros 
ilustres  colegas,  se  olharmos  contextualmente  para  o  seu  percurso,  ou  os  seus 
percursos, sem dificuldade podemos dizer que M.T. foi e é um dos arquitectos mais 
“completos” da história da Arquitectura em Portugal, nos últimos cinquenta anos. 



 “Nada há tão perigoso como ser excessivamente moderno. Existe a tendência para 
ficar fora de moda sem se dar por isso” 

Oscar Wilde

1-O Arquitecto como Aprendiz.
Manuel  Tainha  como aprendiz  teve  a  oportunidade  de  se  cruzar  com alguns  dos 
arquitectos e Mestres mais importantes das gerações que o antecederam. 
Começando com o seu Professor Cristino da Silva nas Belas-Artes, com o qual teve 
uma relação “naturalmente” difícil e conflituosa, acabando por “vencer” essa pequena 
“batalha”, porventura a primeira entre muitas no mundo da arquitectura, ao finalizar o 
curso com a nota de 19 valores, até às colaborações, mais tarde, com Keil do Amaral 
no projecto não construído para o Palácio dos Congressos no alto do Parque Eduardo 
VII,  ou  com  Carlos  Ramos  no  projecto,  também  não  construído,  para  a  Escola 
Superior de Belas Artes para a Cidade Universitária,  acompanhado por Bartolomeu 
Costa Cabral.
Mas ser bom aprendiz é ser alguém que está desperto para aprender e se relacionar 
com os “Outros”,  dos Mestres aos colegas de Escola,  passando pelos colegas de 
ofício e amigos. E M.T. sempre o fez, seja com os seus colegas das Belas-Artes como 
Victor Palla, Nuno Teotónio Pereira ou Rafael Botelho, até aos colegas e amigos como 
Costa Martins ou o já referido Bartolomeu Costa Cabral, entre outros. 

2-O Arquitecto como Construtor.
Se podemos dizer que Manuel Tainha é o arquitecto dos sete ofícios, destes sete há 
um ofício do qual emanam todos os outros. 
Esse ofício gerador é, para M.T., o de Arquitecto Construtor. Todo o universo que M.T. 
foi construindo ao longo da sua vida, parte da noção de que a Arquitectura só existe 
enquanto Obra construída e vivida. 
E assim tem sido desde as suas primeiras obras na década de 50 como a Piscina do 
Tamariz  no  Estoril,  até  às  suas obras  mais  recentes  como as  recém inauguradas 
Agências Europeias no Cais do Sodré em Lisboa. Lembrando ainda a Escola Agro-
Industrial de Grândola ou a Escola de Regentes Agrícolas de Évora na Herdade da 
Mitra nos anos 60, a Casa Gallo em S. Pedro de Moel e a Casa Santos no bairro do 
Rosário  em  Cascais  nos  anos  70,  a  Pousada  de  Santa  Bárbara  em  Oliveira  do 
Hospital,  projecto  de finais  de  50  e  construída  em inícios  de  70,  a  Faculdade  de 
Psicologia na Cidade Universitária de Lisboa em finais de 80, etc, etc.
Em toda a sua obra construída, em diversos registos, podemos ler o sentido do Tempo 
e do Lugar,  numa erudita  mistura  entre  a  modernidade,  o  vernáculo  e  o  clássico, 
nunca perdendo como horizonte a noção de conforto, escala e tectónica, à maneira de 
muitos  dos  seus  arquitectos  de  referência,  como  Alvar  Aalto,  Adolf  Loos,  Arne 

Jacobsen, Erich Mendelsohn, Hans Scharoun, ou Gunnar Asplund entre as figuras da 
cena  internacional,  e  Carlos  Ramos,  Januário  Godinho  ou Boitaca na  arquitectura 
nacional.

3-O Arquitecto como Editor.



Neste  difícil  e  periférico  ofício  de  Editor,  vulgo  divulgador,  Manuel  Tainha  foi  um 
pioneiro no panorama nacional, isto nos anos 50, ao ser fundador e director da Revista 
BINÁRIO, em parceria com o seu irmão Jovito Tainha, engenheiro civil. Esta revista 
que juntava a divulgação da arquitectura em conjunto com a engenharia, apesar da 
sua curta existência, até ao Nº 10, foi, na época, um importante meio para divulgar a 
arquitectura contemporânea nacional e estrangeira.
Mas neste campo M.T.  não acabou o seu papel  de divulgador com a extinção da 
BINÁRIO, sendo de destacar que foi pela sua mão pela primeira vez publicado em 
Portugal um dos mais relevantes textos de arquitectura do século XX, o célebre texto 
escrito em 1948 por Alvar Aalto “A Truta e a Corrente”. Foi M.T. que o traduziu para 
português e o publicou em finais da década de 50 na revista ARQUITECTURA. 

4-O Arquitecto como Ética.  
 Foi Wittgenstein que disse; “sobre a Estética e a Ética não se deve teorizar, mas 
antes praticá-las na vida”, e de facto foi este o registo de M.T. ao longo da sua vida. É 
pois neste sentido que poderemos compreender a sua postura e consciência ética, 
quase como um outro ofício, que sempre apoiou a sua actuação nas diversas acções, 
dos  diversos  percursos  por  onde  foi  caminhando,  sempre  perseguindo  a  ideia  de 
actuar segundo Princípios e não por Objectivos.  
Seja nomeadamente no que diz respeito à consciência cívica, que no caso de um 
homem de ofício passa, quase obrigatoriamente, pelo interesse pela vida associativa e 
acções ligadas a esta. Nestes “caminhos” M.T. sempre esteve por dentro chegando a 
Presidente da Direcção do SINDICATO NACIONAL DOS ARQUITECTOS, de 1960 a 
1963. Ainda dentro deste percurso, num senso mais alargado, se encaixa o facto de 
M.T.  ser  membro  de  “THE  ARCHITECTURAL ASSOCIATION”  de  Londres,  desde 
1960, ou ter sido Co-promotor do Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa, que 
deu lugar  à publicação do livro “A Arquitectura Popular  em Portugal”,  entre tantas 
outras intervenções dentro e fora do nosso País.

5-O Arquitecto como Pensador.
Ser um Pensador, só por si pode não acrescentar nada de significativo ao “Mundo”. De 
facto,  só  quando  se  conseguem  fixar  em  palavras  dum  modo  claro,  apelativo  e 
inspirador,  os  Pensamentos  ganham  outra  dimensão,  um significado  próprio  e  se 
constituem como uma “Obra”, mais ou menos independente.
No  campo  da  arquitectura  (principalmente  no  caso  português),  pela  sua  própria 
natureza, são escassos os exemplos dos arquitectos que conseguiram conciliar uma 
“Obra  Construída”  significativa,  como  um  “Pensamento”  igualmente  significativo  e 
consistente.
No caso de Manuel Tainha, mais uma vez, este caminho é impar na história recente, 
facto esse aliás consagrado fora de portas quando, a UNIÃO INTERNACIONAL DOS 
ARQUITECTOS  entregou  a  M.T.  o  Prémio  JEAN  TSCHUMI  de  2002.  Mas,  mais 
importante do que qualquer prémio, é o Modo e o Tempo como M.T. tem conseguido 
expressar  o seu pensamento,  à roda do  mundo da cultura  em geral  e  da cultura 
arquitectónica em particular. Manuel Tainha nos seus múltiplos textos, escritos com o 
ofício  de  um escritor,  complementa  e  é  complementado  pela  leitura  da  sua  Obra 
Construída, fazendo lembrar o caso de Adolf Loos, Zumthor ou Aldo Rossi.



6-O Arquitecto como Professor.
Manuel Tainha, só a seguir à Revolução de Abril de 1974 é que foi admitido como 
Professor na Escola de Belas Artes de Lisboa, pois o seu ingresso como Docente 
nesta Escola, antes de Abril, foi-lhe sempre recusado por razões políticas. 
Embora desde cedo M.T. tenha sentido o apelo pelo ofício da “Aprendizagem”, como 
se comprova ao ser co-fundador,  director e professor do CURSO DE FORMAÇÃO 
ARTÍSTICA,  da  Sociedade  Nacional  de  Belas  Artes,  de  1965  a  1974,  mas  como 
sempre pôs os Princípios à frente dos Objectivos, teve de esperar até ao ano 1976 
para ingressar na ainda Escola das Belas Artes de Lisboa, (onde esteve até 1992). 
Iniciou  então,  em 76,  o seu rico  e  frutuoso percurso como Professor  de Projecto, 
passando, mais tarde, como Professor convidado, pelo Porto, na Cooperativa Árvore, 
por Coimbra no Departamento de Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade de Coimbra, e desde 1993 na Junqueira em Lisboa na Universidade 
Lusíada.

7-O Arquitecto como Mestre.
Para muitos arquitectos, que se cruzaram com o Arquitecto Construtor ou o Arquitecto 
Professor que foi e é Manuel Tainha, a imagem e ideia que dele retêm é a de um 
Mestre, não no senso académico, mas ao modo dos Mestres da Idade Média, dos Arts 
and Crafts ou mesmo da Bauhaus. 
Porventura o facto de M.T. ter iniciado o seu percurso de Professor de Projecto, já em 
plena idade madura, com um lastro de peso, quer em termos de homem de cultura, 
seja pelas suas vivências, seja pelas suas viagens. Como pelo outro facto de à altura, 
já ser um Arquitecto com uma Obra consistente e reconhecida e com experiência de 
ensino no CURSO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, da Sociedade Nacional  de Belas 
Artes. Tudo isto e muito mais contribuiu para cimentar rapidamente a sua actuação no 
campo da aprendizagem, dentro e fora das portas da Escola.
Esta Ideia do Mestre, que vem do Ofício, que aprendeu com outros Mestres, que gosta 
de passar a sua experiência  aos “Outros”,  com a humildade de reconhecer que o 
“Saber” nunca está encerrado, sendo ele próprio estimulado pela frescura e ânsia de 
aprender  do  Discípulo,  esta  sim  é  a  chave  daquela  relação  de  mutuo  respeito  e 
admiração entre Mestre e Discípulo, que Manuel Tainha sempre soube cultivar como 
poucos, seja na Escola seja no Atelier. 

                                                     Lisboa, 4 de Julho de 2010

                                                     Alexandre Marques Pereira


