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Entrevistado: Arqt.º Fernando Pinto de Sousa 

Entrevistador: Sérgio Silva Santos 

Tipo de entrevista: Oral (Sem permissão para gravar som áudio) 

Duração: Aproximadamente duas horas 

Data: 23 de Novembro de 2009 

Local: Rua da Barbacã, nº32, Covilhã 

Relatório - Informação recolhida: 

 

 A entrevista decorreu de uma forma informal, em jeito de conversa, em casa do 

Arqt.º Fernando Pinto de Sousa (FPS), com o arquitecto a relembrar os seus tempos de 

estudante na Escola de Belas Artes do Porto e o que na altura se fazia para obter o diploma e 

título de Arquitecto. 

 

 Relembrado o assunto da Torre de Santo António, o arquitecto, frisou de imediato 

que apenas era o autor do projecto de Arquitectura e que no mesmo participaram diversas 

especialidades e que a elas se deve a autoria dos respectivos projectos. 

 

 O arquitecto começou por relembrar que tudo começou com três sócios vindos de 

Lisboa em que o principal seria o construtor. Inicialmente era pretensão dos mesmos 

proceder a um loteamento, o qual não foi viabilizado pela Câmara Municipal da Covilhã 

(CMC). Posteriormente pensou-se num conjunto de três torres em que a principal (Torre A), 

a que foi efectivamente construída, seria de habitação com cota de acesso no 4º piso e teria 

treze pisos acima da cota de soleira. As restantes torres seriam de estacionamento e comércio 

e teriam apenas sete pisos. O conjunto das três torres seria então ligado por um corpo 

horizontal que viria minimizar a verticalidade. Em 1972 dá-se então a entrada do projecto na 

CMC e em 1976 iniciar-se-iam os trabalhos. Do conjunto apenas foi pormenorizado e 

apresentado à CMC o projecto da Torre A, objecto construído e alvo de polémica. Até 1980 

a construção decorreu com normalidade até que surgiram dificuldades financeiras do 

construtor, o qual teria contraído empréstimos ao Crédito Predial Português e os quais não 

conseguira suportar. 

 A tão falada inclinação da torre não é verdadeira segundo o arquitecto e a fraca 

qualidade da estrutura muito menos. FPS afirma que o betão era semanalmente analisado em 

laboratório apropriado e sempre passou nos testes. A laje de suporte (fundação) segundo FPS 

teria cerca de 1 m de espessura e terá levado aproximadamente trinta toneladas de aço, os 

pilares foram assentes nesta e eram pré-cofrados. As lajes de piso teriam uma pré-lage com 

0.25 m de espessura de betão maciço e só depois o enchimento. As paredes exteriores e de 
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divisão dos fogos eram em blocos de "ytong" o que permitia um excelente isolamento 

térmico e acústico comprovado, segundo FPS, pelos construtores, que conta "não se 

conseguiam ouvir de um compartimento para o outro". Em 1980, face às alterações ao 

projecto, com vista a torná-lo num hotel residencial, FPS retira a responsabilidade técnica 

que tinha assumido ficando esta a cargo do Eng.º Artur Ravara, responsável pelo projecto de 

estabilidade. Em 1995-96, uma nova firma com o mesmo empreiteiro, a IMORATO, 

reinicia-se a obra com um fim puramente habitacional, chegando-se a uma fase de 

acabamentos. Em 2005 FPS é contactado pelo Montepio Geral (MG), entidade bancária que 

actualmente detém o imóvel, para que se acabasse definitivamente o imóvel. Em 2006 terá 

sido assinado um protocolo entre a CMC e o MG, na qual a CMC garantia as infra-

estruturas, vias de acesso, ligação de água, gás e luz, assim como os terrenos necessários à 

conclusão da obra. 

 

 Foi ainda revelado que o projecto inicial teria sido preterido em favor de um que 

além da torre contemplava um corpo horizontal. Este iria albergar cerca de 42 fogos T0, T1 e 

T2, duas salas de internet, uma cafetaria e ainda uma sala e gabinete do condomínio. Como 

tal disporia de dois pisos para comércio e serviços e outros dois para estacionamento 

perfazendo 149 lugares. Este corpo iria ocupar a totalidade do lote. Sendo o imóvel 

construído à data denominado de Torre A o corpo horizontal seria dividido em dois, 

denominados de Bloco B e C. Em 2009 terão sido aprovados os projectos de todas as 

especialidades inerentes à conclusão da obra. 

 

 Quando confrontado com o futuro do imóvel e o que gostaria de ali ver, FPS 

prontamente respondeu que "preferia ver o conjunto das três torres, pois emprestava 

equilíbrio ao conjunto". Não poderíamos deixar de saber se o arquitecto gostaria de habitar a 

sua obra e como tal perguntámos-lhe, ao que o mesmo respondeu que "eu próprio estaria 

tentado a comprar lá um apartamento", considerando "as vistas e as óptimas condições de 

habitabilidade" como os pontos-chave da opção. Posteriormente confrontámos FPS com a 

alteração feita ao seu projecto inicial, a qual levou à instalação de um restaurante 

panorâmico no último piso, ao que este respondeu que seria "uma coisa de sonho", 

revelando a instalação de um elevador panorâmico no exterior o que o tornaria ainda mais 

fantástico. Referiu ainda que dadas as "condições turísticas ímpares" da cidade da Covilhã, 

este restaurante para pessoas de classe média/média-alta, seria um "complemento magnífico" 

não só para o projecto como para a cidade.  
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