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Arquitecto José Forjaz 

Data - Lisboa, 26 de Novembro de 2015 

Assunto: Obra 312 – Encontro com José Forjaz”   

Arquiteto José Forjaz 

Relembrando os anos do nosso convívio, primeiro como estudantes de arquitetura 
na Escola do Porto e depois como jovens ou mais maduros arquitetos, intervalados 
por períodos em que estudámos, trabalhámos ou ensinámos em vários países, 
sempre na expectativa de nos encontrarmos e sabermos o que tinha ocorrido entre 
os nossos encontros, nunca duvidámos do que era para nós importante na nossa 
vida e o que tinhamos aprendido no intervalo dos nossos reencontros. 

1 – Primeiro encontro no Porto 
Não me esquecerei nunca do nosso primeiro encontro no Porto, em 1955, quando o 
Zé Forjaz, vindo de Moçambique, se inscreveu no primeiro ano de Arquitetura da 
Escola Superior de Belas Artes onde eu frequentava o terceiro ano, sob a orientação 
do arquitecto José Carlos Loureiro.  
Os estudantes de arquitetura, sobretudo os vários não naturais do Porto, 
encontravam-se então com frequência no café Majestic e foi aí que nos conhecemos 
conjuntamente com o escultor João Charters de Almeida que na altura encarava a 
hipótese de frequentar o curso de arquitetura, acabando no entanto por se dedicar 
ao estudo de Escultura na mesma escola de Belas Artes. 
O nosso convívio acentuou-se quando decidimos procurar um alojamento com área 
suficiente para os três, que em breve encontrámos num prédio da Rua Latino 
Coelho, propriedade do arquiteto Artur Andrade, também autor do respetivo projeto 
de arquitetura. 
Lembro-me de uma certa dificuldade no aluguer do apartamento com dois pisos 
situado no interessante e vasto prédio da Rua Latino Coelho, sobre uma zona de 
estacionamento. 
Estando eu a trabalhar com o arquiteto Arménio Losa que teve a gentileza de abrir 
as portas do atelier que comparticipava com o arquiteto Cassiano Barbosa, recebi 
um telefonema do arquiteto Artur Andrade a anular o compromisso que tinha 
assumido conosco para o aluguer do dito apartamento que muito nos agradava. 
Perante essa pretendida anulação, perdi as estribeiras e, de um modo desagradável, 
observei que provavelmente, por não nos conhecer, talvez medisse a nossa 
personalidade pela sua própria quando era novo, mas que estava muito enganado, 
pois nós éramos gente decente e que não afetaríamos de modo algum a vivência da 
sua propriedade nem dos seus moradores (entre os quais ele e a sua família se 
encontravam). 
Esta minha espontânea afirmação alcançou o resultado desejado, pois o arquitecto 
não insistiu na sua proposta, ficando cada um de nós num alegre convívio a usufruir 
do seu espaço, onde trabalhávamos e vivíamos. 
De facto, o arranjo acordado com Artur Andrade não era muito comum para os 
estudantes das Belas Artes e quando, ao fim de dois anos, após a conclusão dos 
primeiros 4 anos do curso, em 1957, me retirei para a Escandinávia, nomeadamente 
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para a Finlândia, fui substituído por outro colega, mantendo-se o apartamento 
ocupado por estudantes de Belas Artes. 
O meu conhecimento do arquiteto Artur Andrade era escasso, desconhecendo 
mesmo as suas ideias políticas, tanto assim que fiquei surpreendido quando ele foi 
designado como presidente da Câmara Municipal do Porto após o 25 de Abril de 
1974. 
A nossa estadia no apartamento da Rua Latino Coelho correu optimamente, nunca 
tendo surgido qualquer pequena zanga entre nós, apesar de um ou outro 
aborrecimento que nos terá chocado, nomeadamente devido a problemas que 
afetaram sobretudo o João Charters de Almeida, que tinha escrito na parede do seu 
quarto um grito d’alma: “os cães ladram e a caravana passa”. E foi bom saber de 
uma frase do professor Barata Feyo, familiar do Zé, que ao tomar conhecimento do 
nosso convívio, exclamou: “para tal ocorrer trata-se com certeza de gente 
educada…” 

Tanto quanto possível trocávamos os nossos conhecimentos, ficando eu 
surpreendido com os conhecimentos arquitectónicos do Zé Forjaz que, com 17 anos, 
antes de ingressar no Curso de Arquitetura do Porto, tinha trabalhado com o 
arquiteto Fernando Mesquita no Ministério de Obras Públicas de Moçambique (que 
antes trabalhara no Atelier de Lisboa de Mestre Carlos Ramos, conforme mais tarde 
Fernando Mesquita me confidenciou numa das suas visitas a Lisboa) e com o 
arquitecto Pancho Miranda Guedes, na sua preciosa atividade em gabinete próprio, 
onde produziu uma obra invulgar já conhecida em Portugal principalmente através 
da publicação das suas obras em revistas inglesas. 
Por isso, para além do seu conhecimento da arquitetura africana e a sua 
preocupação com a teoria da arquitectura (não me esqueço da sua presença na 
Biblioteca Municipal do Porto para leitura das obras de clássicos como Choisi e 
Violet Le Duc…), o Zé Forjaz testemunhava já um grau de conhecimento da 
arquitetura e da sua prática de desenho verdadeiramente raros para um aluno do 1.º 
ano. 

Considerando a sua notável evolução como arquiteto, não podemos deixar de 
considerar que o Zé Forjaz, desde essa época até hoje sempre esteve preparado de 
um modo notável para a sua profissão. 

Rememorando a sua evolução, não foi de espantar o seu percurso desde essa data 
de início como estudante de arquitetura até hoje, e a sua evolução que se estendeu 
à sua prática em vários países e continentes até hoje. 

Depois de concluir o seu curso de arquitetura no Porto, na época bastante animada 
em convívio com mestres como o Director Carlos Ramos, o Agostinho Ricca, o João 
Carlos Loureiro, o Fernando Távora, o Octávio Lixa Filgueiras e João Andersen, 
pintores e escultores como o Dórdio Gomes, António Quadros, Gustavo Bastos, 
Lagoa Henriques, Ângelo de Sousa, Armando Alves, Zé Rodrigues e arquitetos do 
exterior da Escola como o Arnaldo Araújo, o Álvaro Siza, o Pedro Vieira d’Almeida, a 
família Keil, o Manuel Vicente, o Arménio Losa e tantos outros com quem trabalhou 
ou conviveu. A tese que realizou no final do seu curso do Porto já de si significativa 
pelo seu tema, analisando uma possibilidade de apoio ao desenvolvimento de uma 
terra alentejana, documentou que o Zé estava mais que preparado para desenvolver 
os seus próprios projectos ou em colaboração com gabinetes exteriores. 
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2 – Prática profissional. 

Neste domínio não podemos deixar de referir a notável casa que desenhou para 
Malveira da Serra, após a sua formação, revelando a sua capacidade conceptual, o 
seu conhecimento e exploração construtiva, o seu encontro com a natureza 
envolvente, que constituiu um testemunho do que se iria seguir na sua carreira. 

Posteriormente os seus trabalhos ocorreram no domínio da colaboração com 
gabinetes de arquitectura em França, antes de desenvolver os seus estudos na 
Universidade de Columbia em Nova Iorque, onde se graduou com o Master´s in 
Architecture..  

Regressou depois a Portugal, onde veio a trabalhar com a Equipa do Arq.tº 
Frederico George para o Concurso do Edifício / Museu da Fundação Gulbenkian e 
também com o Gabinete de Conceição Silva / Maurício de Vasconcelos, antes de 
regressar a África, onde, após a sua permanência militar, constituiu um Gabinete de 
Arquitectura na Suazilândia, mais uma vez documentando a sua extraordinária 
capacidade profissional, com a execução de vários projetos e obras, nomeadamente 
para a nova Universidade desse país, antes de regressar a Moçambique, desafiado 
por esse novo país, que conhecera desde a sua juventude. 

Para além de executar diversas e notáveis obras de arquitectura e urbanismo, foi 
solicitado para apoiar a organização do planeamento físico desse país, que aliás era 
também o seu, de que tinha amplo conhecimento, desde que com a sua família, 
incluindo os seus pais e irmãos, nele tinha vivido. 

3 – Exercício profissional em Moçambique. 

Difícil será enumerar todas as obras que executou nesse novo país, embora seja de 
referir as obras oficiais, desde as expansões urbanas, os palácios e repartições 
oficiais e os monumentos, até às inúmeras obras particulares, incluindo habitações, 
escolas, instalações religiosas e sindicais, entre muitas outras. 

Obviamente que a extensa lista de obras que executou, pouco seriam se não se 
revestissem da qualidade e da variedade das soluções adoptadas e que não só as 
distinguem umas das outras mas também de outras realizadas neste novo país. 

A par de toda a sua actividade em prol do desenvolvimento de Moçambique, quer do 
ponto de vista da sua organização formal e das novas imagens que lhe facultou 
numa época em que não era simples a convocação de novos técnicos para apoiar a 
sua construção, o José Forjaz estava também habilitado a proceder à formação de 
novos técnicos moçambicanos que correspondessem às necessidades de edificação 
do país, nomeadamente pela criação de uma nova escola com competência para a 
formação de arquitectos e urbanistas. 

E foi através dos seus conhecimentos teóricos e práticos (nomeadamente tendo em 
conta o exercício da actividade docente e de conferências exercidas nos Estados 
Unidos e em vários países europeus, nomeadamente no norte e sul de Itália, na 
Escandinávia e ainda, com muito frequência em Portugal, que lhe foi possível criar o 
corpo docente de uma Escola que possibilitou o necessário desenvolvimento dos 
técnicos indispensáveis para as necessidades de Moçambique. 
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Não pretendo mencionar apenas a acção de José Forjaz, embora esteja de há muito 
conhecedor das suas capacidades únicas desde o conhecimento que dele tive a 
partir da nossa frequência da Escola do Porto, devendo também salientar o 
Gabinete que constituiu com vários colegas. 

No entanto, o que sei da pessoa e da obra de José Forjaz, das dificuldades e da 
força que ele teve de exercer ao longo da sua vida para realizar os incríveis 
exercícios a que foi sujeito, levam-me a testemunhar-vos o que sei dele bem como a 
diversidade das suas acções marcadas pela enorme grandeza do que fez e que 
realizou com as pessoas cuja amizade cultivou com toda a lealdade, ao longo do 
mundo que tão bem conheceu. 


