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398- O sítio das Carmelitas. 400- A urbanização da zona das Carmelitas. 401-

As primeiras arrematações. 402- O projecto de rectificação do Largo doCorreio. 

O Conde de Vizela. As expropriações e a Galeria de Paris. 403- O projecto 

do engenheiro Casimiro Barbosa. 404- Os estudos de Boutin. 405- Um projecto 

parcial. 407- Aquisição e cedência definitiva de terrenos. 408- Adiantamento 

ao projecto. Marques da Silva arquitecto do Palácio de Vizela. 409- Projecto 

do prosseguimento de obras. As reformulações de Marques da Silva. 410- O 

sitio de Santa Catarina. A rua de Santa Catarina no século XIX. Os palacetes 

de Santa Catarina. 412- A rua de Santa Catarina nos começos do século. A 

Ourivesaria Reis & Filhos. 413- Os irmãos Nascimento e o mobiliário. A ins

talação de António Nascimento na rua de Ferreira de Baixo. 414- A redifinição 

do novo Centro Comercial da Cidade. Os Grandes Armazéns Nascimento na 

rua de Santa Catarina. O projecto de Marques da Silva de 1914. 415- As 

primeiras obras em 1916. A ossatura de betão armado. O betão armado e o 

programa dos Armazéns Nascimento. Os primeiros estudos do Arquitecto. 416-

Uma nova busca formal. 417- As referências visuais. Um terceiro estudo. 418-

Um quarto estudo. As tipologias parisienses. O arquitecto Chanut. 419- Um último 

estudo e uma variante. Uma sintese de estudos. A ampliação do volume de 

construção. 420- O projecto aprovado e sua caracterização. O cruzamento das 

fontes. 421- Os percursos e os espaços fluidos. 422- A escadaria principal. A 

escadaria frontal. O construtor Ducassé. 423- Uma tipologia de Grandes Arma

zéns. 424- Inauguração dos Armazéns Nascimento em 1927. 425- O prestigio 

dos Armazéns Nascimento. 426- Dos Armazéns Nascimento ao Café Palladium. 

427- O burgo vimaranense e o polo espiritual e o histórico. 428- O sítio do 



Toural. O plano de urbanização de Almeida Ribeiro. 429- A ligação do Toural 

e do Mercado. A rua de Paio Galvão. 430- O Dr. Martins Sarmento. A génese 

da Sociedade Martins Sarmento. 431- As instalações da Sociedade. A posse 

definitiva do Convento de S. Domingos. A Exposição Industrial de Guimarães. 

A memoração. A inauguração da estátua de Afonso Henriques. 432- A criação 

da Revista de Guimarães em 1884. A precariedade das instalações. A ampliação 

das instalações. 433- Marques da Silva e o delineamento do projecto. 434-

Aprovação do projecto em 1900. Lançamento da pedra fundamental. O projecto 

e o programa. 435- O andar nobre. 436- A decoração dos nichos de Abel 

Cardoso. 437- Os materiais de construção. 438- A busca de uma tipologia. A 

arte românico/bizantina. O neoromânico. A ideia da Casa Portuguesa. 439- A 

subscrição pública. 440- A primeira empreitada. O Conde de Paçô-Vieira. 441-

A segunda empreitada. Gualdino Pereira e a Comissão de Obras. Novas arrema

tações. 443- Abel Cardoso e a decoração interior. Marques da Silva oficial da 

Ordem de S. Tiago. Ultimação da primeira fase das obras. 444- O largo inter

regno. 445- O reatamento das obras em 1934. 447- Uma definição formal. 448-

Marques da Silva na galeria de retratos da sociedade. Duarte pacheco e a 

Sociedade Martins Sarmento. 449- A comemoração dos centenários. Morte de 

Marques da Silva. 450- O Municipalismo e a República. O edifício medieval 

da Casa da Câmara. 452- A República e a necessidade. Mariano Felgueiras 

Presidente da Comissão Executiva. 453- As propostas de Mariano Felgueiras 

de 1914. O novo edifício para os Paços do Concelho. A Comissão Promotora 

da Câmara. 454- As diferentes propostas de localização dos Paços do Con

celho. 455- O local da Praça de S. Tiago. Os velhos e os novos Paços do 

Concelho. 456- Organização das bases do Concurso. 457- A implementação 

do Concurso. 455- A composição do júri do Concurso. Carácter arquitectónico. 

Programa do edifício. 459- As sessões do júri de classificação. Marques da 

Silva e o primeiro prémio do concurso. 460- A justificação do projecto de 



Marques da Silva. As referências. 461- O "utile e o dulci" da composição. 

Materiais construtivos e estruturais. 462- O granito e o seu aparelho. O exercício 

arqueológico. Factores de inibição. O Sidonismo. A Monarquia do Norte. 463-

A implantação em vasta Praça. A planta de Martins Ferreira. O plano geral de 

alargamento da Cidade. 464- A Praça Municipal. O inicio das obras. 465-

Contrato estabelecido com Marques da Silva. 466- A Comissão Administrativa 

da Câmara. Novas obras municipais. 467- O Congresso Eucarístico de Guima

rães em 1927. 468- Nova Comissão Administrativa. As obras por empreitada. 

A acção municipal vista por António Lopes de Carvalho. A campanha da 

Imprensa e as obras dos Paços do Concelho. 469- Mariano Felgueiras em 

Paris e a participação no debate. 470- O projecto do Parque do Castelo e 

Marques da Silva. O Vereador Duarte do Amaral. 471- As condições da 

empreitada da continuação da obra de pedreiro. O arrematante António Leite 

Guimarães. Nova Comissão Administrativa. 472- A Direcção dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais do Norte Baltazar de Castro. Cinismo. A adaptação dos 

Paços dos Duques de Bragança. Regresso a Portugal de Mariano Felgueiras. 

473- A reconstrução dos monumentos e a contrafacção. Interrupção das obras 

dos Paços do Concelho. 474- Marques da Silva e a arquitectura pública. 

Marques da Silva e o urbanismo. 475- Um novo projecto de Paços do Concelho 

na zona dos Palheiros. Alguns aspectos do programa. Falecimento de Marques 

da Silva. 476- A Comissão de Arte e Arqueologia. Mariano Felgueiras e a 

restituição dos Paços do Concelho. 477- Os monumentos e a legibilidade da 

cidade. A referência radial do monumento. A Comissão Executiva dos Cente

nários. A abertura do concurso para os monumentos comemorativos de Lisboa 

e Porto. 480- A localização do Monumento na Praça Mouzinho de Albuquer

que. O escultor Alves de Sousa em Paris. 481- D. Manuel II e o lançamento 

da primeira pedra do monumento. 482- As referências de Marques da Silva. A 

génese do monumento. 483- As soluções alternativas. O monumento central. 



O júri do Concurso. 484- Os projectos apresentados a seus autores. Classi

ficação dos projectos. Atribuição do primeiro prémio ao projecto de Marques 

da Silva e Alves de Sousa. Caracterização dos projectos premiados. 485- O 

projecto dos irmãos Teixeira Lopes. O projecto do escultor Gonçalves da Silva 

e Eduardo Alves. 486- O projecto de Fernandes de Sá. O projecto de José 

Pacheco e Francisco Franco. O projecto do escultor Pereira Salles. Uma 

reflexão sobre a Escultura. 487- O projecto de Marques da Silva e Alves de 

Sousa. 488- A parte escultural e didáctica. 489- Uma história de dilações. A 

falta de saúde de Alves de Sousa. O início das obras de pedreiro em 1915. 

A morte de Alves de Sousa em 1922. 490- O Monumento e a Municipalidade. 

A proposta de demolição. Alfredo de Magalhães, Presidente da Câmara e a 

defesa do monumento. 491- Duarte Pacheco e a conclusão do Monumento. 

Inquérito sobre o destino do Monumento. O engenheiro Flávio Pais e a conclu

são das obras. Luís de Pina, Presidente da Câmara. Sousa Caldas e Henrique 

Moreira e a execução da maqueta. 492- O falecimento do Arquitecto. Inau

guração do Monumento em Maio de 1952. 493- A ideia de um monumento ao 

Marquês de Pombal. Republicanismo e anti-jesuitismo. 494- Os concursos de 

Arquitectura e a Sociedade dos Arquitectos Portugueses. 495- Os projectos de 

Ventura Terra condicionadores do projecto do monumento. O escultor Alves de 

Sousa e o monumento a Pombal. A elaboração do programa do concurso. 496-

Os primeiros estudos de Marques da Silva. 498- Um concurso em duas provas. 

499- A admissão à segunda prova. A memória descritiva. 500- As referências 

à Praça do Comércio e sua orientação. A composição do monumento. A Pátria 

rematando o Monumento no projecto de Marques da Silva e Alves de Sousa. 

A sobrecarga visual. As alusões. O didactismo do monumento. 501- A classi

ficação dos projectos. Adães Bermudes. O projecto vencedor de Adães Bermu-

des, António Couto e Francisco Santos. 502- Os valores ideológicos do projecto 

de Adães Bermudes. 503- A Imprensa e as reacções de Marques da Silva e 



Alves de Sousa. 504- A exposição das maquetas com a presença de Manuel 

de Arriaga. Os diversos concorrentes. As diferentes tipologias de monumentos. 

505- O confronto dos projectos de Adães Bermudes e de Marques da Silva. 

506- Um clima de suspeição. As opiniões de António Arroyo. 507- A divisão 

do campo republicano. 508- Vários depoimentos. 509- Ressano Garcia e Mar

ques da Silva. O duelo eminente. 510- As associações operárias. 512- A 

Maçonaria portuguesa e a não ocultada intervenção. 573- A intervenção da 

Procuradoria Geral da República. A constituição de um novo júri. 514- Um 

empate na votação. Uma representação apresentada ao Ministro Goulard de 

Medeiros. 515- A concessão definitiva do primeiro prémio e a adjudicação da 

obra. Início das obras do Monumento em 1917. Um fundo ideológico. 517- A 

difícil prossecução das obras. A inauguração em 1934. 518- A obra de missi

onação de D. António Barroso. As explorações cientificas. D. António Barroso 

em Moçambique. 520- Bispo de Meliapor. D. António Barroso, Bispo do Porto 

em 1899. O nascimento em Barcelos. 521- A Lei da separação. A destituição 

de D. António Barroso. O regresso à Diocese em 1914. Novo exílio em 1917. 

522- Falecimento de D. António Barroso. As motivações para um monumento 

em Barcelos. O desenvolvimento urbano. Marques da Silva e os projectos de 

Barcelos. 523- O aformoseamento do Campo da República e o monumento a 

D. António Barroso. 524- A rua D. António Barroso. 525- A iniciativa de um 

monumento num dos largos da Vila. 526- Uma subscrição pública. 527- A retoma 

da ideia do monumento. O anteprojecto de Marques da Silva. 529- Os problemas 

de implantação. 530- A opção pelo Largo Municipal. 531- Sousa Caldas e 

Henrique Moreira. A maqueta de Sousa Caldas classificada em primeiro lugar. 

O I Congresso Missionário de Barcelos. A inauguração do monumento em 1931. 

532- O sítio do Priorado e a nova Igreja de Cedofeita. O projecto inicial de 

Marques da Silva. A caracterização do projecto. 537- A elaboração do projecto 

definitivo. O espólio do convento da Avé-Maria. 538- Benção da primeira pedra 



da igreja de Cedofeita por D. António Barroso. O projecto "joanino". Sua 

caracterização. A escultura relevada e a estatuária. 539- A planta e as suas 

componentes. Subsídios, subscrições, derramas e inscrições. O juiz da Con

fraria do Santíssimo Sacramento de Cedofeita, António José Gomes Samagaio. 

540- Donativos. Disposições testamentais. A inauguração do culto na Capela-

mor em 1906. 541- A implantação da República e a dissolução da Mesa da 

Confraria. Novo juiz da Irmandade. A proposta da suspensão das obras. 542-

A lei da Separação do Estado e da Igreja. Um vaivém burocrático. 543- Fale

cimento do Prior de Cedofeita António Maria Correia de Bastos Pina. António 

Samagaio irmão benemérito e juiz honorário da Confraria. Falecimento de 

António José Gomes Samagaio. 544- O estado financeiro da Confraria. As 

medidas descricionárias. Os tribunais e as posições da Confraria. 545- O novo 

Abade António Valente da Fonseca. O empenhamento nas obras. A retoma do 

projecto e as peças desenhadas de Marques da Silva, em 1924. 546- Inau

guração da parte construída em 1929. Os Monumentos Nacionais do Norte e 

o restauro da igreja românica de Cedofeita. A cedência de terrenos para o 

Liceu Rodrigues de Freitas. Um projecto de Marques da Silva de uma Escola/ 

Patronato. 547- Visita de Duarte Pacheco. A proposta da demolição das obras 

da igreja. Estratégias inconsequentes da Confraria. O projecto de uma nova 

igreja do arquitecto Alves de Sousa. 548- S. Torcato e o fundo de espiri

tualidade. A hagiografia. Heroicidade e Santidade de S. Torcato. O Mártir. 550-

O Santuário de S. Torcato e a génese rural e popular. A atitude eclesial e a 

popular. 551- A elevação do corpo de S. Torcato. A apropriação do Santo. Os 

motins populares. A articulação dos poderes. 552- O início das obras em 1825, 

de inspiração régia. A planta de Barros de Lima. O sitio de S. Torcato. A 

trasladação de 1852. 553- As três festas a S. Torcato. A romaria. Concurso 

internacional para a igreja de S. Torcato. 554- Cesário Augusto Pinto e a 

elaboração do programa. O projecto de Louis Bohnstedt. 555- Gualdino Pereira 



secretário da Mesa da Irmandade de S. Torcato. Marques da Silva director das 

obras de S. Torcato. 557- Os granitos de Gonça. 558- As leis da República. 

O decréscimo das esmolas. O desabamento da torre poente. O relatório de 

Marques da Siiva. 560- A prossecução das empreitadas. As obras do Parque 

de S. Torcato. 561- O alçado e a imagem compósita. A imagem das torres e 

o escadório. 562- O Santuário e as perspectivas turísticas. 563- O Padre Henri

que Gonçalves Pereira e a dinamização das obras. O projecto e o orçamento 

de Marques da Silva de 1937. S. Torcato uma escola de canteiros. 564- A 

politica do Ministério das Obras Públicas e da direcção dos Monumentos 

Nacionais. 565- Várias adjudicações. A benção da igreja e a trasladação do 

corpo de S. Torcato. 566- O falecimento do arquitecto Marques da Silva. A 

prossecução das obras. 567- A montanha e o sagrado. A fenomenologia do 

lugar. As invo-cações de Maria. O eremitismo da Penha e Nossa Senhora da 

Penha. 568- Os carmelitas descalços e Nossa Senhora do Carmo da Penha. 

O culto a Santo Elias. A origem da irmandade de Nossa Senhora do Carmo da 

Penha. Passos. 569- A Comissão de Melhoramentos da Penha. Monumento a 

Pio IX. A invo-cação de Nossa Senhora de Lurdes. 570- As peregrinações. O 

Santuário da Imaculada Conceição. 571- A valorização da Penha. 572- As 

nascentes de água da Serra de Santa Catarina. 573- José Gilberto Pereira e 

Marques da Silva. Monumento a Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Comissão 

de Iniciativa da Penha. A estância de turismo. 574- O Congresso Eucarístico 

Arquidiocesano de Braga. 575- As teses de Pereira Forjaz e de Oliveira Salazar. 

O problema da Casa Portuguesa. 576- O Congresso Eucarístico Nacional de 

Guimarães. 577- O Congresso e a peregrinação à Penha. 578- O sentimento 

eucarístico. Marques da Silva e a remodelação do largo Pio IX. 579- Marques 

da Silva e o projecto do Santuário Eucarístico da Penha. O começo das obras. 

580- A implantação. Caracterização do projecto. 581- A predominância do 

granito. 582- O Padre Gaspar Roriz e o impulso dado às obras. Benção da 



Capela-mor. 583- As benemerências. Marques da Silva irmão benemérito. A 

invocação de Santa Catarina. A invocação de S. Cristóvão. 584- Incêndio na 

Capela-mor. As subscrições. Marques da Silva e a prossecução das obras. 

585- Oliveira Salazar na Penha. Falecimento de Marques da Silva. Benção e 

inauguração do Santuário. 586- Homenagem póstuma a Marques da Silva. 587-

A igreja da Penha paradigma de modernidade. 588- O teatro do Príncipe Vicente 

Mazzoneschi cenógrafo e arquitecto. 590- O Romantismo portuense e o teatro 

e a ópera. As deficiências construtivas do teatro Mazzoneschi. O incêndio do 

teatro de S. João em 1908. 592- Um novo teatro lírico. Decisões e indecisões. 

593- As posições de Marques da Silva. Um fundo ideológico. 594- A Imprensa 

e a reconstrução do teatro. O Centro Comercial do Porto e o seu papel in

terventor. Relações de subscritores. A ideia de um concurso público. 595- Um 

teatro municipal. O projecto da Construtora de Isidro de Campos. 596- O 

engenheiro Rigaud Nogueira e as considerações sobre teatros. As pretensões 

da Irmandade do Terço. 598- A apreciação de terrenos municipais e par

ticulares. A Sociedade do teatro de S. João. A publicação das bases do concurso 

e o seu programa. 599- Um novo concurso e reformulação das suas bases. Os 

anteprojectos apresentados. 600- Marques da Silva, primeiro prémio do con

curso. Marques da Silva e o tema dos teatros. O Teatro-Circo de Braga. 601-

A memória descritiva do teatro de S. João de Marques da Silva. Uma nova 

estrutura da sala. 602- Reacção à classificação dos ante-projectos. As refe

rências ao teatro de Amiens. 603- Marques da Silva e a informação culta. A 

génese das plantas. 605- Os estímulos de Chanut. A aprovação do projecto na 

Câmara Municipal. 606- A execução do projecto de Marques da Silva. A 

Companhia Geral de Construções Económicas. 607- Alguns accionistas. 608-

O cllima de guerra. As crises operárias. A vistoria do Teatro. 609- O teatro 

itliano e o teatro francês. O Teatro de S. João e a inserção urbana. 610- A 

fachada principal e a renovação do estilo Luís XVI. 611- O agenciamento dos 



espaços e o sistema Beaux-Arts. 614- A disposição da sala. 615- A técnica 

construtiva. 616- Os acabamentos. Escultores e formadores Joaquim Gonçalves, 

António Baganha, Sousa Caldas, Diogo de Macedo, Henrique Moreira. 617-

Uma nova tipologia na cidade. A récita inaugural em 1920. O teatro de S. João 

paradigma de gosto. 618- Projecto do Liceu Central do Porto na rua do Triunfo. 

620- A legislação de 1906 e os Liceus do Porto. 621- A instalação provisória 

do Liceu Oriental. O deputado Ângelo Vaz e os liceus do Porto. 622- O Liceu 

ALexandre Herculano. A escolha do local de implantação. O anteprojecto da 

Avenida de Sacais. A Quinta de Sacais. 623- O programa do Liceu. Os primeiros 

estudos de Marques da Silva. 624- As diferentes opções. O decreto de expro

priação de terrenos. A variante de Elísio de Melo. 625- Lançamento da primeira 

pedra. Bernardino Machado. Os primeiros certificados de obras. Fases de 

implementação. 626- Os liceus de Ventura Terra e a linhagem parisiense. A 

diferenciação formal do projecto de Marques da Silva. 627- Os aspectos 

funcionais. Os jardins. A galeria aberta um espaço inovador e orientador. 628-

A construção. Materiais, técnicas e empreitaros. O betão armado. Jean Ducassé. 

A suspensão das obras em 1923. 629- O reinicio das obras em 1926. A utilização 

parcial do Liceu. Os jardins de Jacinto de Matos. A finalização das obras em 

1931. O Liceu Rodrigues de Freitas. 630- A abertura do concurso. A escolha 

dos projectos. Marques da Silva vencedor do concurso. Os terrenos da rua 

das Pirâmides. 631- A composição do edifício. A escolha dos terrenos. Os 

terrenos do Prioado de Cedofeita. 632- A reformulação do projecto. 633- As 

circulações. 634- Disposições especiais. A construção. As fontes decorativas. 

As Artes Déco. 635- As osmoses de atelier. O concurso do Liceu D.Maria em 

Coimbra. O projecto para a Escola de Belas Artes do Porto. A Escola Técnica 

de Olivera de Azeméis. 636- O tema dos mercados. A transposição visual para 

Guimarães. O sitio do Mercado de Guimarães. 638- O projecto inicial. Ca

racterização do projecto inicial. 639- Factores condicionantes da prossecução 



das obras do mercado. 640- A memória descritiva de 1934. 641- A compar

ticipação do Estado. Jean Ducassé e as obras de betão e cimento armado. 

642- O projecto do pavimento principal. 643- Os embaraços impeditivos. 644-

Alteração ao projecto em 1946. 645- Uma tipologia de compromisso. 646- A 
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de casas" de Soares Moreira e a zona de palacetes. O estatuto social do 

encomendador. 654- A distinção entre os dois projectos. 655- A Casa Pinto 

Nunes. 656- As casas geminadas de Gondarém. 658- Um gosto Art Nouveau. 
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Nota Preliminar 



O estudo apresentado sobre o arquitecto José Marques da Silva, na eloquência do 

tema, no tempo percorrido de quase um século, e no espaço alargado das realizações do 

Arquitecto, não é apenas a resultante do persistente caminho do investigador mas ainda 

o fruto das múltiplas cumplicidades que vão dos gestos do aceno à amizade, à solidariedade 

institucional. 

Queremos significar quanto devemos aos arquitectos D. Maria José Marques da Silva 

e David Moreira da Silva, filha e genro do seu próprio Mestre, que nos confiaram o imenso 

espólio do Arquitecto, ponto de partida de uma primeira abordagem que as exposições 

Marques da Silva /Arquitecto / 1869 / 1947 e Casa de Serralves / Retrato de uma época 

concretizaram. 

Que nelas tenhamos podido contar com a capacidade organizativa do arquitecto 

Nuno Jennings Tasso de Sousa, num jogo interdisciplinar de mútuas superações, é facto 

que registamos com o devido apreço, na própria lógica do trabalho. 

Mas a elaboração desta dissertação só foi possível pelas condições que nos foram 

criadas pela Faculdade de Letras do Porto e pelo Instituto Nacional de Investigação Cien

tifica, ao conceder-nos a equiparação a bolseiro. 

Ao Professor Doutor José-Augusto França queremos agradecer a subida honra de 

ter aceitado a direcção científica desta dissertação de doutoramento, a devotada orientação 

e acompanhamento que nos dedicou, em Portugal e em Paris, e os não menores estímulos 

que nos dispensou na hora certa. 

Não desejando correr o risco das omissões, num leque de amizades gratificantes, 

lembrarei, todavia, na reiterada solidariedade, todos os colegas da Variante de História da 

Arte e toda a amizade e o estimulo do Professor Doutor Carlos Alberto Ferreira de Almeida. 



A quantos nos acolheram nos Arquivos consultados ou a quantos responderam às 

nossas dúvidas e interrogações, no País e no estrangeiro, na afirmação e na omissão, aqui 

fica o nosso agradecimento. 

À Dr* Laura Lucinda Castro, ao Pintor Manuel de =Francesco, ao senhor Jorge Portela, 

ao senhor José Carlos Silva e a todos que nos acompanharam, dedicadamente, em diferentes 

momentos e na execução final deste trabalho são devidas as mesmas palavras de estima 

e gratidão. 
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Introdução 



As obras do arquitecto Marques da Silva têm essa inserção urbana, perturbadora, 

de um léxico forte, remissivo, que a eficácia aproximativa mais revela na porme-

norização, em códigos eruditos, de várias fontes arquitectónicas e decorativas, no 

campo semântico das releituras, numa sociologia da criação, no tempo portuense de 

uma arquitectura de anomias, de formas persistentes e lentas aculturações numa cidade 

de carácter, mais de modos do que de modas de ser. 

O vidro e, sobretudo, o ferro eram elementos míticos daquele final do século, 

tendo instaurado arquitecturas estruturadas a cotas altas, com as pontes D. Maria e 

D. Luís. 

A ponte ferroviária enfatiza a malha urbana que leva a Campanhã, acentua 

dicotomias entre a parte ocidental e oriental da cidade. A ponte rodoviária, com os 

dois tabuleiros, a diferentes cotas, acentua, ainda, a ambiguidade da cidade entre a 

baixa ribeirinha e suas navegações e a alta rejuvenescida com a abertura da rua 

Mousinho da Silveira. A estrutura viária interna organiza uma rede de relações entre 

pólos opostos este/oeste, reforça gradualmente uma cidade radial que percorre os 

antigos rasgos vicinais, buscando as periferias. 

Com índices de população a multiplicarem-se, com a saturação das zonas de 

habitação, o Porto cresce, já, na vertical, numa arquitectura anónima de acrescentos 

e preenchimento, privilegiando o espaço térreo onde a frontaria comercial expressa 

os seus signos e a montra constitui espaço de alguma sedução, timidamente ainda. 

As fachadas, pela reabilitação do azulejo, ganharão valores lumínicos ou de 

ornato, articulados com as cantarias lavradas e os ferros de serralharia e fundição 
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com a enfatização das cornijas ou das cimalhas. 

As plantas são assaz repetitivas, com uma teoria de espaços e circulações, de 

tipologia sabida, que as clarabóias denunciam, em vidrilhos, sobre os telhados. 

Uma arquitectura mais exigente, pontua a cidade de palacetes de "fábricas que 

falecem" e de mimetismos minguados, com frontões ostensivos (ou castos), mostrando 

as armas ou os seus sucedâneos, remates eruditos, soluções exóticas ou mistas, com 

tiques revivalistas. 

A cidade anima-se, agora, na zona central, na Praça Nova, no Bairro do Laranjal, 

e a Praça, com a Câmara em palácio setecentista, é o tablado de um frenesim ideo

lógico, de cortejos cívicos e luminárias e acordes patrióticos. 

O século abre-se em amálgamas culturais, em caldos ideológicos, de erupções 

simultâneas no Centro Nacionalista, do Conde de Samodães, Inspector da Academia 

de Belas Artes, nos ágapes festivos do Hotel Bragança, nos comícios do Partido 

Republicano Português, no Centro Socialista, nos comícios anti-jesuíticos, da Porta do 

Sol, e na Associação do Livre Pensamento. 

Mas transporta, ainda, os avatares de Oitocentos. Persistem os esquemas natura

listas e historicistas, amassados em apelos românticos, levedados em ideários iguali

tários, utópicos e libertários, mas também republicanos. 

A asfixia demográfica provoca a ultrapassagem da unidade familiar ou do prédio 

de andares, e, à medida que as indústrias se implantam, ganham corpo as ilhas no 

seio dos quarteirões. 

Tece-se uma nova lógica social, subordinada ao mundo do trabalho. A migração 

para a cidade acentua-se, o caminho de ferro instila vaivéns nos fluxos da mão de obra. 

Em Novembro de 96, chegara o primeiro comboio à Estação Central do Porto, ao som do 

Hino da Carta, entre palmas e saudações, girândolas de foguetes e discursos laudatórios. 

Em Paris, o Arquitecto Marques da Silva apresentava como prova final de curso, 

nas Beaux-Arts, um projecto para uma Gare Central com o qual alcançará o título de 

Arquitecto Diplomado pelo Governo Francês. 

Cumprida a fase parisiense, Marques da Silva regressa a Portugal, não cortando, 

porém, os estreitos liames que a Paris o ligarão para sempre. A cultura francesa 

subsistirá como sistema de referências, de pauta e norma, informando os costumes 

e o seu trem de vida. 

Confluíam, então, nos finais do século os apelos românticos da Pena, com a 

citação do manuelino que, ainda, convinha a um tempo histórico anunciador da cam-



panha nacionalista. 

Visão de circunstância, nos finais de uma aprendizagem parisiense do Arquitecto, 

o neomanuelino será, no entanto, c i tação morfológica nas moradias Lima Júnior e 

Ramos Pinto e gramática de símbolos no prédio de A Naciona\, ainda em 1919. 

Se com o concurso do Pavilhão de Paris (1900) se poderão definir as duas 

linhas da Arquitectura Portuguesa, pautando-as por Raul Lino e Ventura Terra, isto é, 

pelos valores mais assumidos de uma "tradição", ou por um internacionalismo cosmo

polita. Marques da Silva vai conjugar os dados, sem estrita prática ecléctica e, se é 

certo que não fica indiferente a um espírito e a uma prática Beaux-Arts.não deixa de 

utilizar o neoromânico com parcimónia, na Sociedade Martins Sarmento, em Guimarães, 

num dos projectos para a Igreja de Cedofeita (antecipando-se a Ventura Terra em 

Santa Luzia e à "moda românica" de Álvaro Machado no túmulo do Visconde de Valmor. 

E se é certo que no neoromânico se facilita a "Casa Portuguesa" de Raul Lino 

(com o arquétipo portuense de Ricardo Severo), em Marques da Silva a passagem 

não é possível, embora um entendimento de um tempo, de um lugar, dos materiais e 

as poéticas do habitar constitua m invariantes nas concepções do Arquitecto, crista

lizadas, na sua casa/atelier. 

Arquitecto de um rigor e de uma exigência cartesiana, que o espírito Beaux-Arts 

impunha, como "vitória da ordem", a sua aproximação a Lino far-se-á mais pela 

detectável via da Einfúhlung. pelo sentimento, com a dramatização e sensualização 

das formas, ora modeladoras dos espaços internos, ora geradoras de valores lumí-

nicos, de contrastes de luz e sombra, animando as fachadas, como, antes, o fizera o 

Barroco e o granito portuense, ou prolongando o olhar sobre o mar, ou o jardim, com 

valores do pitoresco. 

À imagem "rústica" de Lino opõe-se a imagem urbana de Terra e Marques da 

Silva, exigência de uma burguesia ávida de símbolos, precipitando soluções, prepa

rando a encomenda das obras em que se revê. Mas parca era a arquitectura de autor. 

A Associação Comercial espelha os ritmos da cidade e, em 98, Marques da Silva 

aí intervém, sucedendo a Joel da Silva Pereira, sendo nomeado seu arquitecto em 1902. 

Também arquitecto da Sociedade Matins Sarmento, das obras de S. Torcato, 

da Estação Central do Porto, desde 99, com um programa de um bairro operário, logo 

instítuido em paradigma, docente, em 1900, do Instituto Industrial, responde às mudanças 

qualitativas da cidade, com actores concretos, retomando os sítios, gerando os con

juntos significantes de uma nova geografia urbana. 



A Gare ajuda à definição do centro, ante a obsolescência dos velhos espaços, 

a higiene legitima as intervenções urbanas e os grupos sociais exigem a comuni

c a ç ã o e os seus próprios espaços. Ao espaço religioso sucede-se o burguês, o 

profano e o cívico. 

Neste último se inserem as propostas de Barry Parker para a Avenida da Cidade 

que revelam uma consciência urbanística só em parte aproveitada. Marques da Silva 

responde às resistências de uma burguesia ávida de lucros, de prestígio e símbolos 

individualizadores. A uma proposta neoclassicizante sucede um gosto europeu de Marques 

da Silva, de uma outra renascença, com referentes na arquitectura francesa e flamenga. 

A consolidação dos dois edifícios do arranque da Avenida, a imagem retida da 

c idade reificada e multiplicada nos espelhamentos, a notícia do "novo" são fortes 

razões para que nos interroguemos sobre a obra do Arquitecto, no quadro abrangente 

das suas realizações, na multiplicidade do seu magistério e numa ética que vai do 

projecto à sua própria vida de exigências e pragmatismos. 

O plano do trabalho que elaboramos centra-se num esquema bipartido que 

aborda, na primeira parte, a formação do Arquitecto e a problemática do Ensino e, 

numa segunda parte, a obra do Arquitecto. 

No primeiro capítulo, da primeira parte, intentamos mostrar a formação do Arqui

tecto na Academia Portuense de Belas Artes, no quadro instaurador de uma prática 

pedagógica, no espaço físico da precaridade de instalações. 

Aprofundamos, na necessidade, a génese e desenvolvimento da Academia, os 

textos instauradores da sua teoria e prática da Arquitectura, o enquadramento regu

lamentar e institucional das suas movências ou rotinas, as reformulações disciplinares, 

as desejadas reformas globais, os instrumentos pedagógicos, no quadro das emu

lações, com actores concretos, no contexto indigente de valências, num voluntarismo 

de auto-superação perante a retórica institucional e dilatória das dotações, com as 

Artes arrumadas na torre de marfim do Belo, e da sua intangibil idade, mais pela 

estratégia da desculpabilização do que pela sabida atitude estética. 

Tentamos encontrar a subsumida linha da continuidade histórica e da religação, 

o icebergue das estruturas profundas de uma longa duração. Sempre o fizemos a 

partir do aluno Marques da Silva nas relações de dependência que a Academia lhe 

proporcionara, na fidelidade aos Mestres e condiscípulos, na visão prospectiva dos 

reencontros e de um recomeçar, em breve. 

No segundo capítulo procuramos acompanhara inserção parisiense do jovem 



arquitecto na Escola de Belas Artes de Paris. Verificamos o enquadramento institucional 

e a prática pedagógica das Beaux-Arts, tentando apreender o seu espírito, a estrutura 

da escola e seus atelieres, a personalidade do "patron" e a hierarquização do seu 

atelier, a prossecução dos estudos do Arquitecto, as estratégias dos concursos e os 

seus programas e verificar os liames que Marques da Silva aí estabeleceu. 

No capítulo terceiro reflectimos sobre a aceitação das primeiras obras do Arquitecto, 

quando a cidade se interrogava e se dividia quanto à implantação definitiva da Estação 

Central. Acentuamos o papel do Centro Comercial do Porto, no impulso dado ao projecto, 

e verificamos, com oportunidade o papel da Confraria do Santíssimo Sacramento de 

Cedofeita, quanto ao espólio do convento e à edificação de uma nova igreja, e os métodos 

empíricos da gestão municipal mais apostada na dilação, no seio das crises. 

Confirmamos que, com oportunidade, Marques da Silva estabelece um nexo de 

relações, quer como arquitecto da Associação Comercial quer como arquitecto mu

nicipal, e como se aproxima do ensino industrial e das artes aplicadas e decorativas. 

Sobretudo, anunciamos alguns dos seus projectos, tipificamos alguns dos enco-

mendadores no contexto sócio/económico da cidade e das suas utências burguesas. 

No último capítulo caracterizamos a Academia Portuense, aquando da nomeação 

de Marques da Silva como académico de mérito, o ciclo depressivo da época, com 

o estado deplorável das suas instalações. Procuramos enfatizar uma geração que 

partia e revelar uma nova geração de Artistas, no meio do questionamento disciplinar. 

Professor de Arquitectura, após a morte de Silva Sardinha, urgia verificar como 

Marques da Silva mudara a prática pedagócica e a didáctica da arquitectura. A atenta 

qualificação do desenho e o ensaio da História de Arte coincidem com esta fase de 

inovação, quando a Academia espelhava os ritmos da cidade até à instauração da 

República. 

Constatamos que Marques da Silva participara na reformulação de programas 

propostos por Leopoldo Mourão e que, após a instauração da República, mais partici

paria na Reforma da Academia. 

A visão nacionalizadora da Arte que a República assumia, na necessidade 

programática, mais se revelava na criação de Museus e na instituição dos Conselhos 

de Arte e Arqueologia que Marques da Silva integrará. 

Como director da Escola de Belas Artes geriu os seus vários tempos, de pro

fessor e arquitecto, de vastíssima obra e encomendas, e concluímos que, com distan

ciamento, fez, com honradez, as passagens dos regimes. Integrará o Conselho Supe-



rior de Instrução Pública, cooperará com Guedes de Oliveira na valorização das 

instalações escolares com projectos que formulou, já, em 15 e novamente se for

mulavam. 

Mais verificamos como se empenha na reforma de 31, com o suporte de Paris, 

e como, novamente, na Direcção da Escola se preocupa com a organização dos 

cursos, num sistema conflituoso de disposições transitórias. 

Na Junta Nacional de Educação sempre defendera o estatuto do arquitecto e 

o seu território e na sua própria Escola, que dirigiu até à jubilação, procurou instalá-

-la definitivamente e assegurar-lhe um corpo de professores que prolongassem, na 

exigência, o seu próprio magistério. 

Atento às rupturas, mas no internacionalizado sistema Beaux-Arts, da repetição 

e do rigor, não o preocupa, como afirma, o modo particular como cada um interpreta 

o assunto que tem de tratar, no pressuposto de uma liberdade que não é o "arbítrio 

incondicional". 

É nesta zona de fracturas, já consentida, que uma geração de arquitectos en

saiara uma prática, distante da do próprio Mestre, que acauteladamente se aproxi

mara, passo a passo, das notícias do moderno. 

Na segunda parte abordamos a obra do Arquitecto na diversidade e na hierar

quização dos projectos. A urbanidade destes, com a caracterização dos centros, levou-

-nos ao aprofundamento da Arquitectura e do desenho urbano, mostrando as situações 

paradigmáticas de fazer cidade, com maiores evidências no Porto e em Guimarães. 

Arquitectura de sentido monumental, ela articula-se, na homologação, com a 

reflexão sobre os monumentos. Com estes, retoma o Arquitecto o encadeamento 

simbólico ou de leitura das cidades, campo desejável da afirmação e da tenacidade 

"beauxartiana" das emulações, no quadro dos confrontos ideológicos e estéticos. Tema 

recorrente na sua obra, desde os tempos de estudante parisiense até aos anos 40 

do monumentalismo do Estado Novo. 

Na mesma lógica de uma arquitectura visualizada e rica de símbolos, abordamos 

a arquitectura religiosa nos diferentes tempos do seu projecto e nos pressupostos da 

encomenda. Cedofeita é um ponto de partida na interligação à Gare, dentro de um 

laicismo civilista mas, ainda, no repensar do fenómeno religioso, nos redutos das 

confrarias e irmandades ou no fundo de espiritualidades renovadas nos interstícios do 

Liberalismo, no poder doutrinal de uma nova igreja que se reformulava nas encíclicas, 

nos movimentos confessionais e associativos, nos congressos nacionais e inter-



nacionais, nas estratégias partidárias, mas no arrastado tempo das doações, das 

esmolas, num fazer-se, no atavismo de uma religião popular, entre o caudal dos votos 

e as promessas e os fundos "brasileiros" do Entre-Douro e Minho. 

Tomamos como paradigma dos equipamentos o Teatro de S. João, com o seu 

poder de inserção urbana, ao ritmo das cadências sociais, de falências económicas, 

testemunho de um tempo sociológico, com diferentes actores, campo alargado da 

reflexão do Arquitecto sobre o próprio historicismo. Os equipamentos preencheram a 

vida do Arquitecto, às vezes ultrapassaram-na no arrastamento das dotações, no quadro 

centralizador da autarcia. 

Estes quatro segmentos da Arquitectura que elegemos nas tipologias dife

renciadoras, na adequação à historicidade do projecto, mostram a grande capacitação 

de Marques da Silva no domínio dos componentes do projecto, da direcção de obras 

e da complementaridade da arquitectura e da construção, com o sábio domínio das 

técnicas e da manualidade, no saber quase oficinal do Mestre. Tem o Arquitecto a 

visão global do projecto, a grande capac idade da integração disciplinar, com a 

recorrência à escultura, à pintura, às artes decorativas, disciplinas que praticou dentro 

do princípio pedagógico das Três Artes. 

A habitação é um tema que tratamos com diferente ponderação, cientes das 

condicionantes do projecto, com encomendadores de idêntico estatuto social, entre o 

capricho e o gosto exigente ou, tão-só, na vontade da afirmação. Pensamos que é 

o campo maior das concessões do Arquitecto, mas a habitação revela um quadro 

sociologicamente rico (quanto a programas, estruturas familiares, quanto à localização 

e à adequação do projecto ou, noutro registo, a consensualidade do arquitecto, a 

pertinácia no domínio do projecto), do que o seu próprio gosto. Mais nos importa, aqui, 

a abordagem dos programas, a coerência compositiva que tentamos encontrar nas 

invariantes processuais que forçam, na estratégia, soluções exteriores subvertedoras 

dos preconceitos do encomendador. 

Tipificamos algumas obras paradigmáticas, no suposto das variáveis, evitando 

por opção a repetividade das análises, verificando, antes, os valores de nuance os 

espelhamentos ou os cruzamentos das fontes. Procuramos valorizar as primeiras obras, 

a disposição dos materiais sobre a mesa do Arquitecto e acompanhar as combinações 

possíveis, mais variantes tipológicas e morfológicas do que propriamente novas 

tipologias. Mas é, aí, sobre o estirador que se situam as famílias morfológicas que 

constituirão o agenciamento do projecto, com a dominância das marquises, dos bow-



-Windows, dos arcos abatidos, no sentido instrumental de uma pedagogia, de projecto 

total, que dá à planta a sua primeira hierarquia. 

Desde criança, na oficina paterna. Marques da Silva familiariza-se com aspectos 

particulares da arquitectura funerária, vindo a realizar alguns projectos que ultrapassam o 

mero quadro familiar. Já em Paris, se interessaria pelo monumento funerário a Andersen, 

admitido ao Salon, tal como nos temas dos concursos aborda a problemática funerária. 

A Arquitectura funerária pressupõe reflexões de carácter existencial, formulações 

sobre o tema da Morte e atitudes perante a Morte, o exigente aprofundamento e 

conhecimento das mentalidades que não tivemos a veleidade de abordar com o 

comprometimento e a disponibilidade que o tema exige. Ficamo-nos pela breve 

inventariação de tipologias, na esperança de retomar o tema, como convém. 

As reutilizações, os restauros, as ampliações, os arranjos - uma arquitectura 

quase tão-só de interiores - é um campo de múltiplas intervenções de Marques da 

Silva, ora na satisfação pessoal e no gosto (benemerente) ora na perspectiva de 

réditos a acumular. 

É todavia, o laboratório por excelência da integração das Artes, campo extensivo 

das artes decorativas, com o desenho de azulejos, vitrais, estuques, lambris, tectos, 

ferros de arte e mobiliário. É o território não desprezível da Arquitectura e da sua 

própria ética e nele concorrem, sob a orientação do Arquitecto, os formadores, os 

entalhadores, os escultores, os pintores e os canteiros, de várias gerações e de 

semelhantes talentos. Mas o fascínio de Paris (e de Londres, na excepção) concorria 

com os vitrais de arte de importação, as majólicas, os fogões cerâmicos e outros 

luxos, num catálogo das melhores casas fornecedoras de Paris. 

O mobiliário que desenha, com segurança, numa retórica de léxicos, tem essa função 

indMdualizadora dos interiores, no jogo semântico das complementaridades dos espaços. 

Concluamos que a abordagem da Arquitectura se fez, ainda, na perspectiva 

sociológica das interrelações, se acentuou a vertente histórica da nossa formação; 

privilegiamos a visualização, como necessidade, a descrição como primeiro caminho 

da interpretação, como revelador (na acepção que lhe dá François Loyer); adoptamos 

e adaptamos o esquema tripartido de Schultz, como sistema lógico dessa abordagem, 

e uma grelha das constantes e variáveis dos projectos. 

Fica-nos, na globalidade, uma Arquitectura como legado que ultrapassa o Mestre 

e se estende aos discípulos, na aceitação ou na rejeição geracional, ou na redes

coberta expiatória. 



PRIMEIRA PARTE 
MARQUES DA SILVA: FORMAÇÃO E ENSINO A CIDADE 



CAPÍTULO I 
MARQUES DA SILVA: A FORMAÇÃO DO ARQUITECTO 



Haviose instalado definitivamente a Academia Portuense de Belas Artes no laicizado 

Convento de Santo António da Cidade, em S. Lázaro, ' unificando espaços de aulas que 

interinamente funcionavam na Academia Politécnica (Desenho Histórico e Arquitectura 

Civil),quando na carta de lei, de 30de Julho de 1839, era bem explícito que a concessão meação da Academia 

da cerca e dependências do convento -depois de n'eles se fazerem as casas necessárias" T"°7T T* **** "° 
~~ Oonvento de Santo Antonio 

se destinariam ao estabelecimento da Biblioteca/Museu e Academia de Belas Artes onde 

logo viriam a funcionar as aulas de Pintura histórica e Escultura.2 

E nesta Academia já instalada, embora precariamente, que o jovem José Marques 

da Silva é matriculado em 30 de Outubro de 1882, no 1s ano de Arquitectura Civil, conforme 

"despacho" da mesma data.3 

Nascera em S. Veríssimo de Paranhos, na Rua de Costa Cabral, n2 113, no con

celho e cidade do Porto, em 18 de Outubro de 1869, no seio de família de larga prole, 

com ascendência paterna ligada às tarefas agrícolas do aro portuense onde proliferavam 

os terrenos de aptidão agrícola servidos pelos mananciais de água que, de longa data, 

^ Cfr. Acta de 31 de Maio de 1875 (E.S.B.A.P. - Livro para sessões ordinárias... [2] (1849-1883,ff. 197-198). 

Furtado, Tadeu - Apontamentos para a História da Academia. Coimbra, Imprensa da Universidade, 1896, pp. 6-
-7. 
3 

E.S.B.A.P. - Academia/Arquitectura/1881-1892. inscrição n» 41; idem - Academia/Aula de Escultura»838-1907, 
f. 91v; idem - Academia/Desenhol^ 875-1888, f. 122v. 
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alimentavam, ainda, a cidade.4 O pai, Bernardo Marques da Silva, pedreiro lavrista à data 

do casamento5, já, em 1877, é dado como estabelecido na Praça de Carlos Alberto, 91, Bernardo Marques da siiva 
e a sua oficina de mármores 

com "sua oficina de obras de mármore" que poderá desdobrar ou transferir para o antigo 

e extinto cemitério da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade do Porto que 

arrendara, entestanto com a capela-mor da Igreja "enquanto lhe convier ocupar aquelas 

dependências..."6 

Havia sido inscrito como irmão em 23 de Março de 1877 e é nessa qualidade que 

arremata e arrenda as referidas dependências. No seio da instituição tomará, aliás, assento 

como mesário desde, 1882 a 1885, aparecendo referido como definidor em vários docu

mentos. 7 

No começo dos anos 80, é indicado na secção de "Escultores em madeira e 

pedra" de um almanaque portuense,8 com oficina na Rua da Trindade, 9, embora, 

José Marques da Silva nasce em 18 de Outubro de 1869, tendo sido baptizado na igreja paroquial de Paranhos 

no dia pelo reitor António Gomes Ferreira, sendo padrinhos José Paulo Fernandes, negociante e sua esposa 

Quitéria Rosa, avós maternos (ARQ. - 4a Conservatória Registo Civil/Port o/H AS. to na 137-1869-P). 

Bernardo Marques da Silva nascera, em 24 de Julho de 1847, no lugar do Vale da freguesia de Paranhos, filho 

de Domingos Marques da Silva, nascido no mesmo lugar, e de Rosa Francisca Pereira, nascida no lugar do Casal, 

da mesma freguesia (ARQ. 4» Conservatória Registo Civil/Porto/H AS.to 58-1923-49); Bernardo Marques da Silva, 

"pedreiro lavrista", casa em 8 de Julho de 1867 com Maria Rosa, doméstica, natural de S. Martinho de Cedofeita, 

filha de José Paulo Fernandes, negociante e de Quitéria Rosa, residente em Paranhos. O casamento é realizado 

pelo reitor António Ferreira, tendo sido padrinhos de casamento Manuel Francisco Lopes, lavrador, morador em 

S. Cristóvão de Rio Tinto e João Paulo Fernandes, chapeleiro, morador em Lordelo do Ouro (ARQ. 4S Conservatória 

Registo Civil/Porto/C AS.Io na 17-1867-P. 

A.O.T. - Cópia d'officios n2 3, p. 186. Este contrato foi aprovado em Sessões da Mesa de 10 de Setembro de 

1877 e 16 de Janeiro de 1878. A Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade, depois da proibição oficial 

de enterramentos na área referida (1866), adquire terrenos em Agramonte aonde inaugurou o seu cemitério em 

2 de Setembro de 1872. Aí mandou construir a capela privativa, com risco do arquitecto José Geraldo da Silva 

Sardinha, benzida em Maio de 1877. 

Bernardo Marques da Silva é inscrito em 23 de Março de 1877, sob o número 11664 (A.O.T. - Livro 81 -

Catálogo/Secretaria/Entrada de Irmãos, f.46); como membro da Mesa (definidor) assina, a solicitação "dos irmãos 

e amigos d'esta Ordem o favor de obterem a inscrição de pessoas das suas relações no catálogo dos... confrades" 

(...) "dignando-se promover a inscrição de novos irmãos..." (A.O.T. - Copiador d'officios n° 3, p. 373); como definidor 

assina em 5 de Maio de 1882 um "Termo da Sessão de Mesa e Junta em que se resolveu a aceitação do legado 

proposto pelo[...] Cónego António Roberto Jorge para se celebrarem sermões ou catequezes..." (A.O.T. - Livro 21 

das Resoluções da Meza e Junta, ff.91-93; vide ainda Xavier Coutinho, Bernardo-H/'stór/a Documental da Ordem 

da Trindade, Porto. 1972,pp.1057-1058); Bernardo Marques da Silva é referido pela primeira vez como Definidor 

da Celestial Ordem da Santíssima Trindade a propósito da contracção de um empréstimo "com aplicação à conclusão 

do zimbório, cobertura da capella-mor...", proposta pelo membro da Junta, António Rodrigues Padiír em 29 de 

Janeiro de 1883. (A.O.T. - Livro 2° das Resoluções de Meza e Junta , ff. 94-95; cfr. ainda Xavier Coutinho, 

Bernardo, o.c. p. 635). 
o 

Vide Almanak do Porto [...] 1880; idem, 1881; idem 1898. No Anuário Comercial de Portugal/1900 é referido na 



oumuiotivomente. em meados do mesmo «code se referencie ainda o prime,*, estancio 

na Praga de Cdrios Alberto. 9,. Compreendese isto em raœ de preedridade de orren

domento. embdrd no respectivo controto se estipule que <a) Ordem obr igar ia a nãd 

d u . e n t c ^ c d i ^ r c c . W d ^ t i ^ c O c ^ J e ^ a n t c o p r c p c d ^ e s e ^ r a c c ^ e ^ 
nas dependências que arrenda...". » 

Todavia nd viragem do século Bernardo Marques da Silva é anunciado como 

■marmorista Walodo no ^ a de Estevão, 22, a norte do Mrro dd Loronja,, junto, ainda, 

do Lar8o da Trinddde Cantiga Praça do Laraniai) onde se erguia o poiacete de Bernardo 

Pinto Ferreiro e o igreja. Instalações e dependencies dd Ceiestid, Ordem Terceird que 

vimos citando. 

Pcfflcdmente nd ô r t * , dos regeneradores e nqs ondos do rotatrvSmo. com larga 

par,dpaÇ â 0 nas disputas dei tar* de S. Verfclmo de Paranhos, contes^onalmente muito 

roertodaadmiraçqqdocarded D,Américo,empenha.todqvta.nocanpanha canta 

osacerdoteJcéCoeihodaRochalançandootdradoseumi^ondcopdadeSdntd 

Aotanio da Aguardente, na quaildade de m e s » da contraria e po, teso se abeira inadver

«demente. peid contestação, do a * , e * x * m o latente e do clima hstaurade, da reverão 

republicana que anos depois eclodirá no Porto. 

De facto, a agitação religiosa e política que se desenrola no ano de 1885 no Porto 

consequent de uma activa propaganda na imprensa e na tribuna que vinha de anos ^
 An

'
ÓnÍ

°
 d

*
 A9Uar

" 
^ dente 

passados, deviase dinda oo concurso da reanimada Associação Libero, do Porto que, em 

23 de Agosto desse dno, com a participação da mesa da Cantata (com Bernardo Marques 

do Siva, organ™ „o Po,ãcio de Crista, um camelo de protesto contro os "prepotências" 

do Carded„B,po D, Américo que não bov,o levodo o seu rigor o proibi, que «Suasse 

a c e ^ e n ^ r e f e r t a d capeio como desejova a mesa do Contrario de Sonto 

secção de Escultores com estabelecimento na Rua da Trindade o » 
do E s t e i o , 2 2 ; n o Anuário do Porto p a r a Q _ d ^

9 ™ *°^° *° *  * «  <~ . M na Rua 
9 A.O.T,  c e » * , «'Officios « , p,86. " ^ ^ ^

 M * " *
 d

°
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António que, em Assembleia de 5 de Outubro, tomou mesmo a resolução de se transformar 

na Sociedade de Instrução e Beneficiência da Praça Marquez de Pombal. ,0 Sinto

maticamente Praça de Marquez de Pombal aonde já, em 1882, os elementos democráticos 

do Porto fizeram chegar o cortejo cívico integrado no centenário do Marquês do Pombal. 

Atento aos processos da mecanização e industrialização, Bernardo Marques da 

Silva tornar-se-à um industrial de relativo sucesso, oscilando entre a estatuária de um quo

tidiano marcadamente oitocentista, com a encomenda de obras de fé e ama, complemento 

de uma arquitectura civil, funerária e religiosa de larga expressão local e regional, " e o 

trabalho de serração e afeiçoamento de mármores destinados à construção civil e equi

pamentos, recorrendo por vezes à importação de Itália. 

A mulher, Maria Rosa Marques, há-de repartir-se pelas exigências familiares dos 

dez filhos e pelos ganhos de um artesanato doméstico inovada, com a utilização e suporte 

da primeira máquina de artefactos, adquirida numa exposição do Palácio de Cristal - ciranda 

quase anónima mas marca indelével e persistente, de permanente paixão na vida (e até 

na obra) do filho José, o primogénito. 

José Marques da Silva frequentou a instrução primária e estudos secundários no 

Liceu da Ordem da Trindade, aí estabelecido desde 1851, ,2 oscilando a sua tenra idade José isques da silva o os 
estudos no Liceu da Ordem 

da Trindade 
10 Para pormenorização do conflito vide MARTINS. José - A capella de Santo António da Aguardente , in "O 

Tripeiro", Porto, Ano III, rf* 57, 60-62 e 65-67, 1910. Aí se poderá verificar, segundo o autor, o possível aproveitamento 

da Maçonaria Portuguesa e de sectores anti-jesuíticos e já republicanos, com a emergência das figuras de Vasques 

de Mesquita, Heliodoro Salgado, Felizardo de Lima. Sobretudo "a imprensa republicana[...] imprimiu ao conflito 

um carácter político" (Martins, José, o. c , pp.395-396). 

O Jornal da Manhã de 3 de Dezembro de 1885 terminantemente afirmava: "Estavam inteiramente aniquilados os 

jesuítas do Porto" e já em 13 de Novembro o Dr. Vasques de Mesquita, havia feito publicar um comunicado 

intitulado: "[...] Aos liberaes do Porto", mostrando o duplo sentido do aproveitamento de um facto que teria a ver 

na origem com o aconselhamento, certamente virtuoso, no acto da confissão... 

A título meramente exemplificativo e em época já adiantada, isto é, em 1898, Bernardo Marques da Silva 

"forneceu" as estátuas de S. Dâmaso e S. Geraldo, "magníficas esculturas saídas da sua oficina de marmorista", 

para a fachada de S. Torcato (in "O Tripeiro", V Série, Ano IV, Junho. 1948, p. 45). 
12 

"O ensino primário de meninos e meninas foi criado em 1851, em sessão de Mesa de 7 de Agosto. Seis anos 

depois, em 1857, a Ordem resolvia alargar o âmbito da sua acção escolar, [...] sendo Prior [...] o Visconde da 

Trindade apresentou-se a proposta de criação de um Liceu para ambos os sexos..." (XAVIER COUTINHO. Bernardo 

- o. c. p. 655). O conceito de Liceu era abrangente e nele se incluíam os estudos de instrução primária e lições 

de disciplinas do ensino secundário e de "prendas próprias de meninas". 

Pela legislação de 14 de Agosto de 1895, o Liceu deixa de usar a primitiva denominação em face da exclusi

vidade da nominação dos Liceus Nacionais, passando a designar-se Instituto Escolar da Celestial Ordem da 



entre o Liceu e a oficina onde a consciência do métier, a aptidão manual, o contacto 

directo com os materiais, os valores do trabalho e da emulação, a hierarquização da oficina, 

preparam a sua entrada na Academia Portuense. Certamente, ou obviamente, decisão 

familiar implícita nas palavras que Marques da Slva mais tarde escreverá com orgulho: 

"Comecei por artista de cinzel, continuei como artista do lápis..," '3 

A Academia não era exigente em habilitações, bastando para a matrícula o condições e matrícula na 
Academia Portuense de 

cumprimento do estipulado no capítulo IV dos seus estatutos, nomeadamente nos seus Beias Artes 

artigos 412 e 462: 

Art9 419 - Todos os indivíduos, tanto naturais como estrangeiros poderão ser 

admitidos a frequentar os Estudos da Academia, tendo as condições seguintes: Is. - idade 

de dez anos (pelo menos completos); 29. - suficiente instrução das arte de 1er e escrever 

e contar; 3S. - bons costumes, atestados pelo Pároco, magistrado ou pessoa autorizada 

da sua Freguesia. 

Art2 4ó9. - Nenhum indivíduo será admitido à matricula na Aula de Arquitectura com 

o intento de seguir a profissão de arquitecto sem que mostre por certidão o ter sido 

aprovado nos estudos do l2. ano Matemático.,4 

Pelos estudos realizados no Liceu da Trindade e pela exigência do artigo 4ó2. dos 

Estatutos da Academia, verifica-se a deliberada intencionalidade na preparação para a 

carreira de arquitecto, embora tivesse recebido o ensino simultâneo das três Artes - como 

dizia - princípio orgânico da pedagogia reinante, seguindo os cursos de Arquitectura Civil, 

Desenho Histórico e Escultura. ,s 

Nos começos da década de 80, a Academia Portuense de Belas Artes, de inspiração 

setembrista e aplauso régio, no quadro das suas realizações não se regia ainda por um 

Santíssima Trindade. Vide a propósito "Liceus" in SILVESTRE RIBEIRO, José-História dos Estabelecimentos Científicos 

Literários e Artísticos de Portugal [...], vol. VIII, p. 139. 
1 3 A.M.S. - [Notas Pessoais ]. 

O estipulado nos artigos transcritos reportava-se, com alterações, aos Estatutos promulgados pela Secretaria 

de Estado dos Negócios do Reino em 22 de Novembro de 1836 e assinados por Manuel da Silva Passos. 

Na documentação apresentada para o Concurso de pensionista de Estado no estrangeiro apresenta "certidão 

de exame de Português e francês no Lyceu du Porto" (A.N.B.A. - Pensionistas/Concursos e contratos/Anos 1864 

-1895, Acta de 30 de Março de 1889); matricula-se no 1B ano de Arquitectura Civil em 30 de Outubro de 1882, 

na Aula de Desenho Histórico em 9 de Outubro de 1883 e na Aula de Escultura em 13 de outubro de 1885. I Í 



todo coerente de doutrina pedagógica e muito menos estética e não é fácil encontrar-

-Ihe o modelo de que partira, a não ser como minguado eco parisiense. 

Joaquim de Vasconcelos, entre outros, não deixa de reconhecer essa génese das A Academia Portuense de 

Academias, alargando-as a outras instituições como as Politécnicas, os Institutos Industriais, ^M^ZO9*™****6*™' 

mas lastimando -elas não terem marchado com o país e com as instituições que foram 

copiarem 1836". ,6 

Se na sua gestação se ampliava a "pública felicidade da Pátria e dos seus vassalos" 

e se '(o) estabelecimento de uma Academia de Pintura e Desenho (era) certamente para 

Portugal um dos passos mais agigantados no caminho da sua civilização prosperidade e 

adiantamento literário", na visão ainda iluminista de Vieira Portuense (em 1803), '7 a criação 

da Academia Portuense tinha por objectivo "promover o estudo das Belas Artes, difundir 

e aplicar a sua prática às Artes Fabris", '« num contexto bem datado e na adequação 

a uma industrialização que tardava, aliás, numa similitude de objectivos pragmáticos 

propostos pela Academia Politécnica do Porto ao substituirá, em 1837, à antiga Academia 

Real da Marinha e Comércio da Cidade do Porto. '9 

Alguma legislação é publicada no decurso do século, mais regulamentadora do 

que seriamente instauradora e reformista, no seio de uma instituição (ou instituições) onde 

as dificuldades avultavam, enquanto não se aclimatavam, 'maximesendo inteiramente 

novas no país, como eram as Academias de Belas Artes, sem casas convenientes, sem 

mobila apropriada sem estampas, sem gessos, e com grande repugnância que havia para 

alguém se prestar ao estudo do modelo vivo", como escrevia Tadeu de Almeida Furtado, 

ao referir a acção do Visconde de Beire como sub-inspector, de 1835 a 1847.20 

16 Vide VASCONCELOS, Joaquim de - A Reforma do Ensino de Bellas Artes/Ill [...], Porto, 1879, pp. 187, incluindo 
nota 2. 

, 7 Vide Discurso proferido na abertura solene da Aula de Desenho a 14 de Junho de 1802 na Academia de 

Desenho e Pintura da Cidade do Porto, por Francisco Vieira Júnior e publicado por ordem de Sua Alteza Real 

em 1803; idem, in "Origens de uma escola", Porto, 1980. 
8 Vide Capítulo I. Artigo 1» dos Estatutos para a Academia Portuense de Bellas Artes, publicados em 22 de 

Novembro de 1836. 

19 Cfr. Programma dos Estudos da Academia Polytechnica do Porto no Anno Lectivo de 1838 para 1839 [...], Porto, 
Imprensa Constitucional, 1838, p. 3. 
20 

FURTADO, Tadeu - Apontamentos para a História da Academia, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1896, p. -, j 



No relatório anual do Conde de Samodães,21 respeitante ao ano lectivo 1881-82, 

dirigido ao Senhor Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino, são bem 

explícitas a deficiente organização da Academia, a necessidade de implementação de 

reformas, as lacunas institucionais e a sua minimização perante a Academia Real de Belas 

Artes de Lisboa: 

"(Não) posso furtar-me ao renovamento dos antigos e sabidos requerimentos para 

que os poderes públicos se dignem baixar os olhos piedosos e benévolos sobre este 

estabelecimento de instrução especial, tão desatendido, desconhecido e abandonado...". 

22 

José Luciano de Castro, em 22 de Março de 1881, havia promovido a Reforma 

das academias de belas artes de Lisboa e Porto23, há muito solicitada, mas da análise 

do texto legal se infere "(a) reconhecida e notória preferência que o governo tem dado A reforma de issi e as 
Academias de Lisboa s Porto 

sempre à Real Academia de Lisboa" pois são elevadas para treze as cadeiras dos seus 

cursos permanecendo a Academia portuense com as quatro" a que a reduziram outras 

reformas sempre tendentes a deprimi-la".2d 

As dotações premiararm sempre a Academia de Lisboa, quer por iniciativas par

ticulares, por dádivas de D. Fernando quer por dotações do governo, isto é, dinheiro da 

Nação, como acentua criticamente Joaquim de Vasconcelos, não deixando de invectivar 

o Parlamento que "parece julgar a Arte indigna de qualquer discussão".25 De facto, o 

orçamento não permitiu a criação de novas cadeiras e os professores continuaram a auferir 

os mesmo ordenados que em 36 lhes haviam sido arbitrados, tendo sido apenas equiparados 

aos de Lisboa para efeitos de jubilação e aposentação. 

7; o sub-inspector era Manuel de Pamplona Carneiro Rangel (1790-1868), Visconde de Beire. 
2 1 Francisco de Paula Azeredo Teixeira de Aguilar, Conde de Samodães, foi nomeado, em 1865, sub-inspector 

da Academia Portuense de Belas Artes a pedido do Conselho Académico tendo-lhe sido concedida a exoneração 

em 20 de Fevereiro de 1875. Foi reintegrado no cargo de inspector por decreto de 15 de Dezembro de 1877. 
2 2 E.S.B.A.P. - Correspondência para o Governo; 3B volume, 1882-1887, f.7 v. 
2 3 Cfr. Diário do Governo de 26 de Maio de 1891. 
2 4 A aula de Gravura Histórica tinha sido já praticamente eliminada pela anulação da nomeação de Raimundo 

Joaquim da Costa em 18 de Junho de 1838 e pela licença concedida ao lente proprietário Francisco António da 

Silva Oeirense para leccionação na Academia Real de Lisboa desde 1848. 

Cfr. supra, nota 16, p. 156; se a Reforma foi extensiva ao Porto, o facto deve-se, como é aceite na época, 



Do diploma releva, todavia, o papel do Conselho da Escola, bem como a exigência 

da aprovação na Língua francesa26 "(complementarizando) o estudo de belas artes" ' 

O citado relatório de 81/82 refere as representações enviadas ao Governo, às Câmaras 

dos Pares e dos Deputados28 que não foram atendidas, invocando-se o estado financeiro 

do país e a necessidade de novas leis da fazenda. 

Não deixa o Conde de Samodâes de exaltar as honras da Academia, como honra 

da Nação, devidas à participação de Soares dos Reis na Exposição Internacional de Madrid 

onde obteve o primeiro prémio com "O Desterrado" e que havia tomado posse da cadeira 

de Escultura em 4 de Outubro de 1881, isto é, nesse mesmo ano escolar.29 Promovido 

a Inspecta da Academia pela nova reforma, representante, afinal, por vocação estatutária, 

do Governo da Nação, com cargo gratuito, por nomeação régia, com competências na 

adminis-tração, em todos os negócios técnicos e administrativos, não goza de autonomia 

que permita uma inflexão inovadora no seio da Academia, se é que de facto desejava 

mudanças estru-turais. M Regulamentos, organização dos cursos, concursos, quadro de 

professores e empregados da Academia e seus ordenados continuam dependentes da 

às instâncias de Elvino de Brito na Câmara dos Deputados (1880), ele que havia cursado a Academia como "aluno 

obrigado" da Academia Politécnica para o curso de Engenheiros Civis (1875 - 76) e é, como tal, que é reconhecido 

como académico honorário. 
2 6 Cfr. Capítulo VI , Art» 42a a 45a. 
2 7 Cfr. Capítulo VIII, Arta 57°. 
2 8 Ante a manifesta desigualdade em relação à sua homóloga Academia de Lisboa, a Conferência Geral da 

Academia Portuense de Belas Artes em, 7 de Fevereiro de 1882, representa ao Ministro do Reino, tocando alguns 

pontos que julga fundamentais: 

a) Que os professores da Academia de Lisboa ficaram remunerados com o ordenado de 600$00 réis e os do Porto 

com menos 100$00; 

b) Que, quanto ao ensino, "seria para desejar que ele fosse ministrado pelo mesmo modo em uma e outra Academia"; 

c) Que se criem duas novas cadeiras: Desenho geométrico e de ornamentação, princípios de geometria descritiva 

com aplicação à teoria das sombras e Desenho, modelação e pintura decorativa: 

d) Que haja um prémio pecuniário em cada um dos seis cursos; 

e) Que o Museu de pinturas tenha uma dotação sofrível; 

f) Que sejam criados cursos livres de História de Arte e Arqueologia e Anatomia e Higiene. 

Assinam a representação João António Correia, servindo de Director, Guilherme António Correia, académico de 

mérito, Tomás Augusto Soller, académico de mérito, José Geraldo da Silva Sardinha, António Soares dos Réis, 

Tadeu Maria d'Almeida Furtado, secretário. 
2 9 Soares dos Réis havia sido nomeado académico de mérito em 27 de Setembro de 1881. 
3 0 Tendo em conta a gratuitidade do cargo, Joaquim de Vasconcelos acha-o compatível com "argentários ociosos 

e ignaros ou para fidalgos arruinados que procuram compensações" (Vasconcelos, Joaquim de - A nova reforma 

das Academias de Bellas Artes, in « Revista de Instrução do Porto», 5. 1881, p.11). 

O Conde de Samodâes e 

suas atribuições 



Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, através da Direcção Geral da Instrução 

Pública, e o Orçamento Geral do Estado é um instrumento balizada, normalmente coarctivo 

dos interesses da instituição. 

A Academia do Porto, "pobríssima, (vai) cumprindo à risca o seu estatuto" como 

se verifica na realização das exposições trienais "que não se verificam com a mesma 

regularidade nas de Lisboa".31 O alojamento da Academia, na expressão do Inspector, 

está longe de ser satisfatório e o Município portuense, possuidor do edifício, vai tardando 

ampliações e melhores acomodações ou deixando perder as obras de arte do Museu 

anexo, complemento pedagógico invejado da teoria e prática escolar.32 

Em 1848, é certo, havia sido proposto um primeiro "plano" de José Luís Nogueira 

Júnior para a adaptação do Convento de Santo António da Cidade à instalação da Real 

Biblioteca Pública da Cidade do Porto", instituída por Decreto do Duque de Bragança de 

9 de Julho de 1833, porque "A ignorância é a inimiga mais irreconciliável da liberdade", 

e ao estabelecimento de diversas aulas da Academia de Belas Artes no Ie andar e 

no pavimento térreo onde se situava o Museu,M onde "a Nação concorrerá, a declarar 

o seu gosto pelas Belas Artes"34; em 1875 são reconstruídas salas para a secretaria, 

biblioteca, aulas de desenho e arquitectura * e, do facto, é dado conhecimento ao Directa 

31 

Se Joaquim de Vasconcelos julga as Academias como "corpos sem vida porque se isolaram por meio de 

regulamentos pedantescos e absurdos" nào deixa de reconhecer a "regularidade" do funcionamento possível da 

Academia Portuense {A Reforma do Ensino de Bellas Artes [...], o .c , p.198). 
32 

O edifício do Convento de Santo António da Cidade é cometido à Câmara após a extinção das ordens religiosas; 

no que respeita ao Museu e à sua instalação precária consulte-se o discurso do Conde de Samodães publicado 

in Catálogo das obras apresentadas na 13' exposição trienal [...] no dia 31 de mez d'Outubro de 1881, Porto. 
1881, pp. 9-10. 

A.H.M.P. - Plano ichnografico da Bibliotheca publica no qual se mostra na parte banhada de cor escura o que 

se acha contruido, g na parte banhada de cor vermelha o que se deverá fazer para tornar o edifício regular e 

symetrico [...], L°3, nB29, cfr MEIRELES, Maria Adelaide - Catálogo dos Livros dg Plantas. Porto, Arquivo Histórico 

da Câmara Municipal do Porto, 1982, p.107; vide ainda por esclarecedor da ocupação do extinto Convento, o 

Plano topographico [...] de Joaquim da Costa Lima Júnior, 1840 in A.H.M.P., Ls2, ns12. 

BAPTISTA RIBEIRO. João - Exposição histórica da creação do Museo Portuense, Com Documentos officiaes 

para servir a História das Bellas Artes em Portugal e a do Cerco de Porto, Porto, 1836; VITORINO, Pedro - Os 

Museus do Porto/Notas Históricas, Coimbra, 1930, p.11 (Documento nB 7). 
35 

E.S.B.A.P. - Livro para Sessões ordinárias e extraordinárias .... [2], acta de 31 de Maio de 1875, ff. 197-198. 

Nela diz o secretário que "havia sido a primeira e única Câmara que se havia resolvido a pôr em execução as 

leis de 9 de Julho de 1832 e 30 de Julho de 1839" (...) embora "a Academia se não desse por plenamente 

satisfeita pelas más condições de luz e principalmente por conservar a latrina dentro da sala de arquitectura..." 



da Academia Politécnica porque ficaram devolutas as salas ocupadas interinamente nas 

suas instalações.36 

Reuniram-se pela primeira vez as aulas, com as vantagens inerentes, mas em A reunificação das aulas a a 
precaridade da adaptação 

regime de precaridade da adaptação conventual. Dois anos depois refere-se a conclusão conVentuai 

de novas "obras de muita vantagem e conveniência" e propõe-se um voto de agradecimento 

ao académico de mérito José Geraldo da Silva Sardinha "pelo trabalho de levantamento 

da planta e alçado das referidas obras, da confecção do respectivo orçamento e da hábil, 

activa e gratuita direcção",37 isto ao tempo da reintegração do Conde de Samodães.38 

No discurso de abertura da 13g. exposição trienal da Academia Portuense, em 31 

de Outubro de 1881, não deixará o Inspector de anunciar alguns dos pontos do relatório 

anual de 81/82, lembrando o papel que cumpre ao Estado para o adiantamento das belas-

artes em Portugal e invectivando o município portuense no seu auxílio: A responsabilidade do Muni
cípio portuense nas instal-

"O município portuense que se abalança a tão grandes melhoramentos na cidade, açoes da Academia 

lembrar-se-á que se o Porto quer valer como povoação ilustrada e ser digna de ter romeiros, 

precisa de mostar-se cultora desvelada das belas artes?"39 E é em nome de Deus que 

termina o seu discurso, desejando que "se aproveite a longa paz de que gozamos... para 

exercitar a nossa actividade no engrandecimento do pais, robustecendo... a sua enérgica 

vitalidade". * 

Aquando da matrícula de José Marques da Silva, o espaço físico da Academia 

correspondia a este ritmo de acrescentos, de espaços ambíguos e de sobreposições e 

a estrutura pedagógica era praticamente a mesma da primitiva organização. 

O Inspector, como se viu, era o Conde de Samodães, reintegrado nas suas funç

ões em 1877, após a exoneração de 75, e que havia sucedido ao sub-inspector, o Visconde o conde de samodães a o 
seu perfil facetado 

de Beire. Samodães tinha, obviamente, o perfil facetado do homem de "muita leitura e 

Ver ofício de 26 de Agosto de 1875 (E.S.B.A.P. - Ofícios para diversas autoridades, académicos de mérito [...]/ 
1864-1885, ff. 64 V.-65. 

Cfr. Acta da sessão de 18 de Dezembro de 1877 (E.S.B.A.P. - Livro para Sessões Ordinárias e extraordinárias 

[...], [2], ff. 218-219. 
38 

Idem, ibidem. Também publicado no Diário do Governo n f i 285 de 15 de Dezembro de 1877. 
39 

Vide Catálogo das obras apresentadas na 13' exposição trienal [...], o.c. p. 14. 
4 0 Idem, ibidem, p. 20. 0 1 



pouco vulgar inteligência", de 'amiudadas viagens às principais e mais adiantadas regiões 

da Eu-ropa",41 do pragmatismo económico e da formação "politécnica" e de amador das 

artes e zelador de costumes. Visitara há pouco a Exposição Universal de Paris e "in

felizmente presenciara que o pequeníssimo número de obras expostas pelos portugueses 

fora causa de que o maior número dos visitantes passassem adiante, e pouca atenção 

lhes dessem... e notara que a 

importância que em geral se ligava ao adiantamento e ilustração d u m a nação, procedia 

da importância da sua exposição das artes do belo... e por isso pedia (aos professores 

da Academia) que continuassem com o mesmo afan para (...) poderem conseguir alevantar 

do seu quase marasmo este ramo (...) 42 

A primitiva distinção entre académicos de mérito e académicos honorários subsiste Académicos de mérito • 
_ _ A - ~ „ - 4 • o _L .-. , académicos honorários da 

na Academia Portuense e, se a Reforma de 81 indicava a sua quantificação, prevaleceram Academia Portuense de 

os critérios anteriores e não encontramos a inscrição de académicos literários como acon

tecia na Academia de Lisboa. Mantinha-se ilimitado o número de académicos honorários 

e, à data, da matricula de Marques da Silva gozavam desse estatuto o Conde de Samodães, 

o Conselheiro Adriano d'Abreu Costa Machado, o Dr. João Baptista da Silva Ferrão de 

Carvalho Martens e o Barão de Castelo de Paiva, com estatuto adquirido por mérito público, 

amor às belas artes, pelo engrandecimento da Academia, por honrarias pessoais (crédito 

áulico) ou por actos de benemerência. ** 
Os académicos de mérito são, então, um elemento fundamental da estrutura 

Belas Artes 

4 ' FURTADO, Tadeu - o .c , p.9. 

4 2 Cfr. Acta da Conferência de 31 de agosto de 1881 (E.S.B.A.P. - Conferências Gerais [...], [1] 1842-1896, f.77. 

O Conde de Samodàes é proposto para académico por Tadeu d'Almeida Furtado atendendo "...à sua muita 

literatura, crédito público e amor às bellas artes... relevantes serviços.prestados a esta Academia" (Ctr. Acta de 

31.8.1875 in Conferências Gerais (1]/1842-1896, ft. 65-66 v). Confirmado por Sua Majestade em 22.9.1875; o Dr. 

Adriano d'Abreu Cardoso Machado, Director da Academia Politécnica ó proposto "porque... se davam n'elle todas 

as circunstâncias que a lei exige, e tinha demonstrado [...] a maior simpatia pelo engrandecimento da [...] Academia" 

(idem, ibidem); O Dr. João Baptista da Siva Ferrão de Carvalho Martens, do Conselho de Sua Majestade e do 

de Estado, Ministro e Secretário de Estado Honorário e Par do Reino de que "todos conheciam o seu mérito 

literário e científico e crédito público..." (Cfr. Acta de 31.8.1876, in Conferências Gerais [1] 1842-1896, ff. 69 v-

72); o Barão de Castelo de Paiva é proposto académico "...em atenção a uma oferta [...] (inscrição de valor nominal 

de um conto de réis) pelo seu real valor [...] como pela. ideia animadora e estimulante para os mais distintos alunos 

ou outros artistas..." (Cfr. Acta de 11 de Janeiro 1879. in Conferências Gera/s...ri]/1842-1896, ff. 78-78 v). Com 

esta oferta a Academia instituiu o Prémio Barão de Castelo de Paiva 
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organizativa e a sua condição ou grau é já o primeiro passo para o recrutamento para 

a docência ou para a comparência nas conferências gerais ou ordinárias, integrando júris, 

votando e pesando nas decisões, subscrevendo as representações. É esta a via que 

haverá, a seu tempo. Marques da Silva ao magistério na Academia Portuense. 

A proposta para académico de mérito é da iniciativa do Conselho Académico, 

supondo votação e a confirmação do estatuto por Sua Majestade, e nela é estabelecido 

o currículo do candidato que deverá oferecer alguns dos seus trabalhos para o acervo 

da Academia. O título ultrapassa o âmbito desta, estendendo-se à Academia Real de 

Belas Artes de Lisboa, contemplando, ainda, outros artistas nacionais e estrangeiros, 

numa prática que remonta aos primeiros anos da Academia.M 

Em 1882, ano, como referimos, da primeira matrícula de José Marques da Silva 

os académicos de mérito da Academia Portuense de Belas Artes são o pintor Guilherme 

António Correia, professor de Desenho na Academia Politécnica e no Instituto Industrial, 

a miniaturista Francisca d'Almeida Furtado, irmã de Tadeu Furtado, professor jubilado de 

Desenho histórico e secretário da Academia, António Soares dos Reis, estatuário e 

professor de Escultura, José Geraldo da Silva Sardinha, arquitecto e professa, José Simões 

de Almeida, estatuário e professa da Academia de Lisboa, José António Gaspar, aqurtecto 

e professa da mesma Academia, João Marques da Silva Oliveira, pinta e professa, António 

Carvalho da Silva Porto, professor de Pintura de paisagem na Academia de Lisboa e 

Tomás Augusto Soller, arquitecto. * 

Em 1846, José James Forrester; em 1847 o "Cavalleiro" Francesco Podesti, pintor de História e professor da 

Academia de S. Lucas em Roma; em 1847, Gerolomo Scotto. insigne gravador, natural de Génova e estabelecido 

em Florença; em 1861, Anatole Celestine Calmeis, estatuário; em 1868, Ercole Calvi, pintor paisagista em Verona, 

"havendo, o insigne paisagista [...] oferecido [...] uma paisagem original pintada pelo oferente" (Cf. Acta de 13.1.1868, 

in Conferências Garais... [1J/1842-1896 f.44). 

Guilherme António Correia, professor de desenho na Academia Politécnica e no Instituto Industrial do Porto 

é proposto para académico de mérito "em atenção ao seu bem conhecido mérito artístico e à oferta que a esta 

academia fizera de seis academias desenhadas pelo oferente na Academia Imperial de Belas Artes de Paris e 

uma por um seu distinto condiscípulo inglês..." e ainda porque "oferecera [...] o magnífico retrato ao natural do 

falecido professor de arquitectura Manuel José Carneiro desenhado a esfuminho..." (Cfr. Acta de 16 de Maio de 

1867, in Conferências Gerais [1]/1842-1896, f. 4 1 ; Francisca de Almeida Furtado e Dorotea de Almeida Furtado 

foram propostas pelo substituto de Arquitectura, Manuel José Carneiro, porque "tào distintas artistas se têm tor

nado " (Cfr. Acta de 13 de Julho de 1852, in Conferências Gerais [1] 1842-1896, f. 14 v; António Soares dos Réis 

é proposto por Tadeu d'Almeida Furtado, "Tendo em vista os bons resultados colhidos dos seus estudos em Paris 



É bem explícita nos Estatutos que regem as Academias de Lisboa e Porto a 

distinção entre a Academia e a Escola propriamente dita, no seio, no entanto, de uma Distinção entre Academia • 
Escola 

mesma instituição, com ambiguidades e sobreposições que subsistem nas várias reformas 

e que só a de 1911 aclara. 

Com efeito, a Academia é composta pelo inspecta, pelos académicos de mérito 

e honorários, quando a Escola de Belas Artes, por definição, é formada pelo Director, 

professor e restantes membros do quadro administrativo e empregados menores, sendo 

esta aparente dicotomia mais visível na reforma de 81, no tocante à Academia Real de 

Belas Artes de Lisboa e menos notória pelo seu carácter minimalista e redutor quanto 

à Academia Portuense onde se propõem de facto, mas sem atendimento, pequenas 

e Roma [...] comprovados pelas importantes obras [...] e principalmente pela magnifica estátua de mármore de 

invenção própria "O Desterrado"... (Cfr. Acta de 30 de Dezembro de 1872, in Conferências Gerais [1J/1842-1896, 

f. 56); José Geraldo da Silva Sardinha é também proposto por Tadeu d'Almeida Furtado "tendo, em vista os bons 

resultados obtidos pelo oferente [...] e como testemunho do muito que esta Academia aprecia o aturado estudo, 

irrepreensível procedimento e inteligência do mesmo" havendo oferecido um mercado publico. (Cfr. Acta de 5 de 

Novembro de 1873 in Conferências Gerais [1] 1842-1896. f. 60v-61v; José Simões de Almeida, estatuário e professor 

na Academia de Lisboa é proposto académico porque "... [enviou] a esta Academia os dous magníficos bustos 

retratos em gesso [...] de D. António Alves Martins, Bispo de Viseu e outro do saudoso poeta e escritor público 

[...] Visconde de Castilho..." (Cfr. Acta de 31 de Agosto de 1876, in Conferências Gerais [1) 1842-1896, f. 69v-

-72; José António Gaspar, arquitecto e professor na Academia de Lisboa é proposto por Tadeu d'Almeida Furtado, 

"atendendo a que o mencionado professor havia obtido uma medalha doiro n'um concurso magno trienal darchitectura 

civil na Academia Real de Bellas Artes de Lisboa; a que sendo pensionário do Estado em Paris obteve várias 

menções em concursos theoricos e práticos e uma medalha de prata n'um concurso de stereotomia; a que na 

Sociedade promotora de bellas artes obteve uma medalha de prata; a que na exposição universal de bellas artes 

de Madrid em 1871 obteve uma medalha de 3a classe; a que sendo um dos autores e encarregados da execução 

do monumento ao Duque da Terceira foi-lhe conferido o habito de S. Thiago; a que no concurso do projecto d'um 

azylo em Viana do Castelo obteve o terceiro prémio; a que finalmente n'este mesmo monumento aos Restauradores 

foi classificado em segundo lugar..." (Cfr. Acta de 31 de Agosto de 1878, in Conferências Gerais [1] 1841-1896, 

ff. 74v-77v; João Marques da Silva Oliveira: "o professor de desenho e secretário disse que, tendo regressado 

do estrangeiro os dous pensionaries do Estado João Marques da Silva Oliveira e António Carvalho da Silva Porto, 

antigos e distintos alunos d'esta Academia, que muito se tem enriquecido com os estudos que durante mais cinco 

annos executaram em França e na Italia, o primeiro em pintura histórica e o segundo em pintura de paisagem 

propunha que fossem ambos nomeados académicos de mérito em premio do muito que n'esses países acreditaram 

esta Academia tanto por esses mesmos estudos que lhes granjearam distinções e medalhas, como pelo seo 

irreprehensivel procedimento: - o corpo académico approvou unanimemente esta proposta declarando que [...] 

devia egualmente ser nomeado académico de mérito o também antigo e distinto aluno d'esta Academia, e actualmente 

chefe da repartição technica do caminho de ferro do Douro Thomaz Augusto Soller [...] pois que tendo apresentado 

[...] na exposição triennal de bellas artes de 1874 o projecto, planta e corte d u m a galeria de pinturas, projecto 

que foi muito apreciado pelo gosto artístico e mimo d'execuçâo elle secretario lhe pedira que o offerecesse à 

Academia, o que o dito Snr. Soller fez immediatamente da melhor vontade [...] e que esse projecto se achava na 

respectiva aula darchitectura civil..." (Cfr. Acta de 22 de Julho de 1879, in Conferências Gerais [1], 1842-1896, 

ff 80-81- vide ainda E.S.B.A.P. - Livro para Sessões Ordinárias... [2] 1849-1883, ff. 242v-243 
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modificações relativamente à homóloga de Lisboa, na parte respeitante à organização da 

academia, aguardando-se a redefinição do seu estatuto e mantendo-se o seu restrito 

quadro de professores e empregados inalterável. * A justaposição entre a Academia e 

a Escola, no caso portuense, é quase perfeita e total. 

Significa isto que, em 1882, referência necessária, a Academia Portuense de Belas 

Artes tem como Directa João António Correia ( 1822-1896), professa proprietário da cadeira 

de Pintura, por carta de mercê de 25 de Junho de 1857 e p a nomeação por decreto de 

25 de Outubro de 1882, aquando da morte do Director e professor jubilado de escultura, 

Manuel da Fonseca Pinto, em 5 de Outubro de 1882, por proposta do Conde de Samo-

dães.47 O Secretário continua a ser o professor jubilado da cadeira de Desenho Histórico, 

Tadeu de Almeida Furtado48 "o qual serviu efectivamente durante 38 anos, com uma 

assiduidade exemplar e com grande aproveitamento dos seus alunos"49, pois havia sido 

nomeado professa substituto pa carta mercê de 14 de Dezembro de 1843 e jubilado em 

Agosto de 1881 50. 

É notável o seu trabalho como secretário: a ele se deve o registo minucioso da 

vida da instituição no que concerne a actas, carespondência, inventariação, propostas 

46 Vide Relatório de Soares do Reis integrado na acta de 23 de Janeiro de 1882 (E.S.B.A.P. - Conferências 

Gerais...[1], 1841-1896, ff. 91-92; ver também Relatório do Conde de Samodães de 17 de Setembro de 1883 

(E.S.B.A.P. - 3" volume/Correspondência sabida para o Governo..., f. 2 1 . Neste último relatório, dirigido ao Senhor 

Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino, verifica-se que o Conselho Académico organizara um 

novo regulamento e programa que "foi afinal aprovado e mandado pôr em vigor em quanto Sua Exca não ordenar 

o contrário". 

Manuel da Fonseca Pinto havia sido professor de desenho na Academia Politécnica do Porto e na Universidade 

de Coimbra e foi nomeado professor proprietário da cadeira de Escultura da Academia Portuense por carta mercê 

de 14 de Maio de 1842; João António Correia foi aluno da Politécnica e nomeado para a Academia por carta 

mercê de 25 de Junho de 1857, como professor proprietário da cadeira de pintura de História, indo para a aposentação 

por Decreto de 10 de Janeiro de 1895. 
4 8 Vide Relatório do Conde de Samodães de 18 de Setembro de 1882 (E.S.B.A.P. - 3S volume /Correspondência 

sahida para o Governo..., f. 9v. Aí se diz: "Obteve a sua jubilação definitiva com o ordenado e terço delle, o 

professor da cadeira de desenho histórico, Thadeu Maria d'Almeida Furtado [...] podendo sem embargo continuar 

no exercício do logar de secretario, que já exercia desde alguns annos com vantagem para o serviço e economia 

para a fazenda.". 
4 9 Idem, ibidem. Com a morte de Francisco da Silva Oeirense, professor de gravura histórica em 1868, Tadeu, 

por vaga de um professor proprietário, é promovido a professor proprietário da cadeira de Desenho Histórico. (Cfr. 

Acta de 29.2.1868 in Livro para sessões ordinárias e extraordinárias... [2], 1849-1883, f. 131 ). 
5 0 Acumula o cargo de Tesoureiro do Conselho de Administração e aperfeiçoamento (Cfr. Acta de 9 de Novembro 

de 1881, in Livro para sessões ordinárias e extraordinárias...[2], ff. 266-268). 



e condução de orçamentos. A presença assídua nas tarefas administrativas, nos actos 

académicos nos quais, por direito, tinha assento, o estímulo a bolseiros, a participação 

nas reuniões preparatórias das reformas mostram as suas preocupações pedagógicas 

que o levarão a participar, embora por escrito, mais tarde, no Congresso Pedagógico de 

Madrid, em 1892. 51 

Pelas razões apontadas, o currículo da Academia Portuense de Belas Artes consta currículos da Academia 
Portuense 

de quatro cadeiras e outros tantos cursos, isto é. Desenho Histórico, Pintura, Escultura 

e Arquitectura, com uma duração de cinco anos cada, embora, em certas condições, no 

mesmo ano lectivo o aluno possa vencer dois anos do mesmo curso. Deveremos considerar 

ainda as cadeiras de Anatomia e Perspectiva que não assumem carácter de notoriedade 

e obrigatoriedade, antes parecem complementar (ou complementam) respectivamente as 

aulas de Arquitectura Civil e Desenho histórico com as quais têm real afinidade. São, aliás, 

disciplinas que as reformas ou as propostas de reforma da Academia Portuense procuram 

autonomizar nos currículos, como aconteceu em 70, quando se proclama que a Anatomia 

humana e comparada é imperfeita e se propõe um curso especial professado por um 

lente da Escola Médico Cirúrgica,52 ou quando, em 75, Tadeu Furtado noticia os trâmites 

relativos à reforma e a aparente unanimidade conseguida em Lisboa em relação a um 

elenco de 11 cadeiras, que pareciam destinadas à Academia Portuense, onde o papel 

daquelas era novamente relevado. M 

O Desenho histórico, em dosagem diferente, é condicionador da matrícula no I s A disciplina do Desenho. 
Formulação e reformulação 

ano do curso de Pintura histórica, no I e ano de Escultura e no 3e ano de Arquitectura 

civil. As preocupações com o desenho constituem quase um leit-motiv das propostas de 

Soares do Reis, de Joaquim de Vasconcelos, embora as motivações sejam diferentes e 

ultrapassem o quadro da própria Academia ou a ponham até em causa, como no caso 
5 1 A l envia Apontamentos para a história da Academia Portuense de Bellas Artes, publicados em 1896 pela Imprensa 

da Universidade de Coimbra. 
5 2 Vide acta de 5 de Abril de 1870 (E.S.B.A.P. - Livro para Sessões ordinárias e extraordinárias... [1], ff. 149v-

-155. 
5 3 Vide Proposta dirigida a Sua Majestade D. Luís I pelo Conselho Académico em 18 de Dezembro de 1876 

(E.S.B.A.P. - 21 volume/Correspondência sahida para o Governo..., ff. 30-39v. 



do último para quem '(seria) absurdo imaginar que as Academias de Belas Artes nos hão-

-de salvar da nossa miséria artística".54 Estas posições refluíam do seu interesse pelas 

artes aplicadas, 

entendem-se no contexto do desenho industrial e de uma informação tipificada nas fontes 

alemãs, inglesas, austríacas e até suíças e francesas a que insistentemente apelava nos 

seus escritos, como veremos a seu tempo. 

Mas a melhor defesa do desenho está explícita na já citada proposta de 76 quando 

se advoga, a autonomia de um curso de desenho "(sabendo-se) os resultados (...) inexce-

díveis do desenho isolado das demais artes" ou quando aí se coloca a interrogação sobre 

a possibilidade de um diploma de desenho poder "habilitar para o ensino público dos 

cursos profissionais de belas artes, para os trabalhos de carácter monumental e artístico 

ordenados pelo governo e corporações públicas e para os empregos e comissões públicas 

e de natureza correspondente".55 E não vai no mesmo sentido, embora com outra 

adequação, o Plano de Curso de desenho e modelação esboçado no Centro Artístico 

Portuense, em 1881, do qual fazem parte, também, Joaquim de Vasconcelos e Soares 

dos Reis? 56 

E Soares dos Reis, com o mesmo sentido pedagógico, não propõe, em 23 de 

Janeiro de 1882, dentro do âmbito das reformas no seio da Academia Portuense, a criação 

de mais quatro aulas e nelas a Aula de desenho linear geométrico, geometria descritiva, 

teoria de sombras e perspectiva e a Aula de desenho, modelação e pintura 

decorativa?57 

Como, certamente, se verificou, José Marques da Silva, após ter satisfeito as 

exigências legais, matricula-se em 1881/83 nas cadeiras de Arquitectura Civil, em 83/84 

na de Desenho histórico e só em 85/86 em Escultura, por critério facultativo ou opção, 

a que não deve ter sido estranha a vocação da oficina familiar e ainda o prestígio do 

5 4 VASCONCELOS, Joaquim de -A Reforma do Ensino de Bellas Artes...Porto, 1879, p.11. 
5 5 Cfr. supra, nota 53. 
5 6 Vide Plano de um curso de desenho graduado a de modelação elaborado pelo Conselho technico do Centro 

Artístico Portuense... in "A Arte Portuguesa" I, Porto, Janeiro, 1882. 
5 7 Clr. supra, nota 46. 



professor da cadeira, António Soares dos Reis.58 

São seus mestres na aula de Arquitectura civil, José Geraldo da Silva Sardinha 

que jã em Dezembro de 70, (no interregno da guerra franco-prussiana que lhe interrompera 

a carreira de bolseiro em Paris) regera a cadeira durantre a doença do professor Manuel Professores de Marques da 
Silva na Academia Por-

d'Almeida Ribeiro, e que será convidado à regência interina em 8 de Abril de 1878, após tuense 

o falecimento do titular, vindo a assumir o lugar de professa proprietário, por nomeação 

régia de 3 de Julho de 1879, após concurso publicado no Diário do Governo n5 205, de 

12 de Setembro de 187859; na aula de Desenho histórico, João Marques da Silva Oliveira 

que, após a jubilação de Tadeu Maria de Almeida Furtado, em Agosto de 1881, aceita 

a regência interina da aula em Novembro do mesmo ano, e por Decreto de 20 de Setembro 

de 1882 é despachado professor da cadeira. Após concurso e provas, foi aprovado por 

unanimidade em 28 de Agosto de 1882, tendo sido nomeado "professor proprietário da 

cadeira" por carta régia de 15 de Fevereiro de 188360; na aula de Escultura terá, pois, 

como professor Soares dos Reis que havia tomado posse da respectiva cadeira em 4 de 

Outubro de 1881 (após a jubilação de Manuel da Fonseca Pinto, em 23 de Dezembro de 

1880) tendo sido nomeado em 14 de Junho de 1881, após concurso, de que fora único 

concorrente, no ano, aliás, em que ganhara, como vimos, o Grande Prémio da Exposição 

Internacional de Madrid com o "O Desterrado", tendo sido, por tal, condecorado com a 

Ordem de Carlos III.61 

5 8 Cfr. supra, nota 3. 
5 9 José Geraldo da Silva Sardinha havia sido matriculado em Outubro de 1863 no Curso de Arquitectura Civil 

da Academia Portuense de Belas Artes aqui estudando até 1867 sob a orientação do substituto de arquitectura 

Manuel José Carneiro (que falecerá em 1865) e de Manuel de Almeida Ribeiro, engenheiro de pontes e estradas 

que lhe sucederá. Cursou exclusivamente Arquitectura Civil durante quatro anos lectivos, tendo sido sempre 

"digno de elogio" (Cfr. Actas de 31 de Agosto de 1864, 31 de Agosto de 1865, 31 de Agosto de 1866, 31 de 

Agosto de 1867, in Conferências Gerais.../ [1]). 
6 0 Joào Marques da Silva Oliveira (1853-1927) nasceu no Porto em 23 de Agosto de 1853 e frequentou a Academia 

Portuense de Belas Artes de 1864 a 1873. Frequentou os Cursos de Desenho Histórico e de Arquitectura Civil 

tendo sido "plenamente approvado" nos cinco anos curriculares. Foi "digno de elogio" no 3a e 4a de Desenho 

Histórico e obteve um ""primeiro prémio" no 5a ano do mesmo curso. De 1869 a 1872 frequentou três anos do 

Curso de Pintura histórica tendo sido "plenamente approvado" no 1B ano e obtido 17 valores no 2a e 3a ano do 

referido curso. Foram seus professores Tadeu d'Almeida Furtado, Manuel José Carneiro, Manuel d'Almeida Ribeiro 

e Joáo António Correia (Cfr. Actas de31.8.65, 31.8.66, 31.8.67, 31.8.68, 31.8.69, 31.8.70, 31.8.71 e 31.8.72, in 

Conferências Gerais [...]/[1]). 
0 1 António Soares dos Reis (1847 - 1889), nasceu em Vila Nova de Gaia em 14 de Outubro de 1847. Frequentou 2 g 



Os três professores, a seu tempo, bolseiros do Estado em Paris,62 não deixarão 

de reflectir no seu magistério portuense as influências das Beaux-Arts, na teoria e na 

prática pedagógica e em inusitados campos de alguma didáctica ou metodologia, gerados, 

é bem certo, numa Academia que sempre se justificou na "vontade" reformista e re-

formuladora, no seio de reclamadas reformas quase desde a sua fundação, com apelos 

a modelos franceses e italianos e a algum senso cosmopolita do próprio Samodães, e 

recebendo os embates das próprias reformas parisienses, nomeadamente a de 63/67 que 

os enquadrou (e aos quais criou dificuldades na adequação ou presunção de insucessos). 

63 

a Academia Portuense de Belas Artes de 1861 a 1866. Foi aluno de Tadeu Almeida Furtado, Joào António 

Correia, Joaquim de Costa Lima Júnior e Manuel da Fonseca Pinto, respectivamente professor substituto da 

cadeira de Desenho Histórico e professores proprietários de Pintura Histórica, Arquitectura civil e Naval e Escultura. 

O currículo académico é extenso e alarga-se a todas as "aulas" e cursos professados na academia. Em conferência 

geral de 31 de Agosto de 1866 " (ao graduar-se) o merecimento dos concorrentes aos prémios triennaes de 

pintura, de esculptura e d'architectura e bem assim o dos estudantes das diversas aulas da mesma academia," 

verifica-se que Soares dos Reis foi "plenamente approvado" no quinto ano de Desenho histórico e "julgado digno 

do primeiro premio por unanimidade de votos"."plenamente approvado" no primeiro ano de Pintura histórica, 

"approvado plenamente" no quinto ano de Escultura e ainda "elogiado", "plenamente approvado" em Anatomia. 

No Concurso Magno Trienal de Escultura e Arquitectura Soares dos Reis "foi unanimemente approvado para 

primeiro prémio" nos dois concursos. (E.S.B.A.P. - Acras Conferências Gerais [...] [1], ff 39 - 40v). 

Em 31 de Agosto de 1867 em sessão de Conferência Geral da Academia e tendo em conta o programa de 27 

de Maio de 1867, fora escolhido José Geraldo da Silva Sardinha "para ser proposto ao Governo de Sua Majestade 

para o logar d'alumno pensionista d'architectura, bem como único concorrente António Soares dos Reis para o 

d'alumno pensionista de d'esculptura... " (E.S.B.A.P. - [...] Conferências Gerais [1], ff 43 -44. Sardinha frequentará 

em Paris a Escola Imperial e Especial de Belas Artes sendo aluno do atelier Questel e depois de J.L. Pascal. É 

admitido em 2a classe em 23 de Abril de 1870, interrompe os estudos nesse mesmo ano por causa da guerra 

franco-prussiana, retoma-os, mas não chega a ser admitido em 1aclasse. devendo-se assinalar nos estudos parisienses 

uma 2a medalha obtida em Construção Geral, em 5 de Agosto de 1873 (A.N.P. - Dossiers individuels des élèves/ 

Section Architecture /Sous -Série AJ. 52-381, pp. 344-347; E.S.B.A.P. - Correspondência de Bolseiros ff.1-23, 

transe, ap. doc. n2 1 ; Soares dos Reis, aluno de Jouffroy, foi admitido à Escola Imperial e Especial de Belas Artes 

em 23 de Março de 1869, obtendo várias recompensas, tendo regressado a Portugal peta insegurança do conflito 

franco-prussiano, instalando-se depois em Roma (A.N.P. Dossiers individuels des élèves Section Sculpture/Sous 

- Série AJ " - 329; E.S.B.A.P. - Correspondência de bolseiros... ff. 24-27, transcrita in Soares dos Reis, in Me

moriam, Porto, 1947, pp. 5-8); 

Marques de Oliveira em escrutínio secreto, realizado em 30 de Agosto de 1873, foi aprovado por unanimidade 

pela conferência geral, constituída em júri definitivo, para "o lugar de pensionista fora do paiz da classe de 

pintura histórica", o mesmo acontecendo com Silva Porto, este na classe de pintura de paisagem. (E.S.B.A.P.-

- [...] Conferências Gerais [1], ff 58v - 59. 

Discípulo de Cabanel em Paris, foi admitido à Escola das Belas Artes de Paris em 17 de Março de 1847, tendo 

sido recompensado com várias medalhas. Viajou pela Bélgica, Holanda e Itália, reentrando em Portugal em 79 

(E.S.B.A.P. - Correspondência de bolseiros, ff. , transe, ap. doe. ns2). 

Vide carta de Sardinha datada de Paris de 27 de Outubro de 1868 e o Relatório de Novembro do mesmo ano. 

Al se diz, além do mais, quanto ao insucesso, que "começou a vigorar o novo regulamento da escola que torna 

os concursos mais custosos", (Cfr. Correspondência dos bolseiros, cit., ff. 1-3). 



Tratouse, afinal, em Paris, do confronto impossível, porque desigual e não meto

dologicamente viável, de duas linhas de formação e de génese que, no caso portuense, 

tinha as marcas (ainda) profundas da Politécnica suas precedências e seus avatares, 

fonte de recrutamento, afinal, de uma boa parte dos docentes, na maré liberal.
M Pa aqui 

se entende um campo mais fluido de aproximação ao território das belasartes que, 

sobretudo, no âmbito disciplinar da Arquitectura é mais visível com a substituição dos 

engenheiros (de pontes e calçadas) pelos arquitectos." 

Marques da Silva àqueles professores deverá a exigência e a perseverança que 

balizam a sua vida de estudante já no âmbito da Escola Portuense, aliás com um primeiro 

ano de insucesso no curso e na aula de Arquitectura Civil.
66 Insucesso decorrente ou 

ajustado ao Regulamento interno da Academia, evocado no ano transacto e recorrente, 

ainda, para a proposta do professa de Arquitectura, Manuel d'Almeida Ribeiro, aprovada 

em 30 de Setembro de 1865, com a instauração dos "exames parciais' e "provas obri

gatórias" cuja qualificação deverá influenciar directamente a habitação dos alunos a exame 

final
67 e que, então, se estendeu a todas as aulas. Esta regulamentação balizadora 

complementavase com a doutrina expendida e aceite na Conferência Geral de 31 de 

Agosto de 71 sobre o mínimo e o máximo de valores.
 w 

6 4 O facto é particularmente visível aquando da instituição da Academia Portuense de Belas Artes. Para tanto 

consultese o decreto de 3 de Dezembro de 1836 com a relação de empregados e professores. (Cfr. transe, ap. 

doe. n
a
1. 

6 5 Almeida Ribeiro tipifica essa linha de génese interrompida com a sua morte, em 1 de Abril de 1878, e com o 

sequente magistério de Silva Sardinha. 
6 6 O Conde de Samodães verificou que a Academia Real das Belas Artes de Lisboa havia adoptado no ano lectivo 

de 70/71 o sistema de valores e ele próprio "entendia que o conselho seria mais justo dando a cada alumno o 

valor merecido do que approvar simplesmente todos os que não devessem ser reprovados". 

O Conselho resolve pôr em prática a sugestão e proposta do Inspector "marcando o valor n» 10 para mfnimo d* 

approvação simples: o n» 16 para minimo digno d'elogio, e o n« 18 para mínimo de louvor ou de prémio se o houver; 

e que o n» 20 fosse o máximo dos valores..." (E.S.B.A.P. [...] Conferências Gerais... [1] , «■ 49v  50. 
6 7 E.S.B.A.P.  ... Sessões ordinárias e extraordinárias... [2], ff. 111111 v. Em Conferência ordinária era explicitado 

"estarem os alunos no caso de serem admitidos a exame final". 
6 8 O Conde de Samodães verificou que a Academia Real das Belas Artes de Lisboa havia adoptado no ano lectivo 

de 70/71 o sistema de valores e ele próprio "entendia que o conselho seria mais justo dando a cada alumno o 

valor merecido do que approvar simplesmente todos os que não devessem ser reprovados". 

O Conselho resolve pôr em prática a sugestão e proposta do Inspector "marcando o valor n» 10 para minimo 

d'approvação simples; o n» 16 para minimo digno de elogio, e o n» 18 para minimo de louvor ou de prémio se 

o houver; e que o n
a 20 fosse o máximo dos valores..." (E.S.B.A.P.  ...Conferências Gerais... [1], ff. 49 v50). 



Se como texto instaurador se deva considerar a Descrição do estudo da Aula Textos instaurador* 
curso de Arquitectura 

de Architectura Civil.... assinada por Joaquim da Costa Uma Júnior, no que à Arquitectura 

respeita, é lícito supor-se que o programa do Curso de arquitectura destes anos 80, incidiria 

no seu Is ano nos estudos de "elementos de desenho geométrico" e na cópia de "elementos 

das ordens gregas e romanas, terminando o ano por cópia de edifícios ( plantas, alçados 

e cortes)" executando em exame final "um d'estes últimos trabalhos ou as adens e detalhes 

no prazo d'um mês".70 

Ainda aqui se indicia a prática pedagógica com o peso da cópia, da repetição, 

da mimesis no que ela tem de limitada da inovação mas na acentuação voluntarista do 

fazer e no trânsito dos "modelos" e da sua informação. Daí o apelo a alguns manuais, 

tratados, gessos, à sua compra ou incorporação e a relevância das obras com estampas. 

71 

Marques da Slva ao inscrever-se exclusivamente na aula e no curso de Arquitectura 

Civil, se mostra a "vontade" persistente de ser arquitecto, "secundariza" a disciplina do 

Desenho que havia sido frescamente enfatizada no seio da própria Academia, tendo 

constituído, nesse ano de 82, o tema da dissertação escrita de Marques de Oliveira, quando 

do concurso para a cadeira de Desenho histórico, vaga pela jubilaçâo de Tadeu Furtado. 

Com efeito, nela afirmara, concluindo Marques de Oliveira, "que o desenho é a 

base 

fundamental de todas as artes" e foi sobre esta asserção que, afinal, incidiria o interrogatório 

de Samodães, procurando justificar que o desenho era "linguagem universal", que para 

6 9 E.S.B.A.P. - [Documento avulso ]. Sob aquela epígrafe Costa Lima informa sobre o número de alunos, os currículos, 

os métodos pedagógicos, as necessidades da escola em equipamento escolar, a bibliografia disponível e a requisição 

de livros, dirigida através do Director Interino, Joaquim Rodrigues Braga, ao secretário da Academia Portuense 

que, à data, 15 de Novembro de 1838, era o Reverendo Paulino José de Carvalho (Cfr. transe, ap. doe. na2). 
7 0 E.S.B.A.P. - Programa do Curso de Architectura Civil. Trata-se de um impresso avulso, sem data ou local de 

edição, com os conteúdos respeitantes a cada um dos cinco anos do curso, que, pela análise do texto e em termos 

comparativos, leva a supor-se ter estado em vigor nos anos 80 (Cfr. transe, ap. doe. n° 3). 
7 1 Cfr. supra, nota 69; vide ainda referências a aquisições nas Actas das Conferências Ordinárias; vide também 

E.S.B.A.P. -Catálogo dos livros da Academia Portuense de Belas Artes e dos do Museu annexo à mesma [...] 1895/ 

C.J. Rodrigues fee. [Manuscrito]; Vide Colecções de modelos lithografados e alguns gravados para estudo d\Architectura 

e desenho linear e de figura: assim como várias estampas soltas incorporado no Catalogo dos livros [...], eit. pp 

87 -94v. o -, 



"ser admitido ao estudo de desenho da Academia... achava que se exigisse um estudo 

elementar de desenho" e que "conviria criar-se um curso preparatório de desenho". Não 

só por isso, mas também por assentimento total de Marques de Oliveira, foi este aprovado 

unanime-mente. n 

Que o desenho era prioritário na formação e nos currículos prova-o ainda o estímulo 

do Prémio pecuniário de desenho, atribuído anualmente, com um "partido" de 60S00 

réis que, através do seu desdobramento em primeiro e segundo prémios e ainda na 

subdivisão destes, ia contemplando os alunos concorrentes dos diversos anos do curso 

de Desenho, isto além das menções que o referido prémio pressupunha, pois que as 

distinções e valores constituíam prática comum na avaliação dos diferentes cursos, feita 

em Conselho Escolar e proclamada em sessão da Conferência geral anual, com a presença 

do corpo académico e com as palavras de incentivo ou justificada ou velada crítica do 

Conde de Samodães, uma estratégia, mais uma, afinal, do processo pedagógico de 

emulação. 

Foi, aliás, pela prática acumulativa ou pela dupla frequência dos dois cursos de o decurso da vida escolar 
de Marques da Silva 

Desenho histórico e de Arquitectura Civil que os contemporâneos de Marques da Silva, 

Adães Bermudes e Ventura Terra, iniciaram, com sucesso, os seus estudos na Academia 

Portuense.73 

Após o insucesso, no ano lectivo seguinte. Marques da Silva matricula-se no

vamente em Arquitectura Civil mas também, pela primeira vez, no l 2 ano de Desenho 

histórico. Eram estas as "aulas" e os cursos mais frequentados da Academia Portuense, 

com um notório maior número de inscrições no Curso de Arquitectura Civil. Para ta l , 

concorriam necessariamente o horário nocturno das aulas (das 18 às 21 horas), os alunos 

"obrigados" da Academia Politécnica, do curso de engenheiros civis, geógrafos, alunos 

que frequentam - como a dado passo se refere - liceus, a Politécnica e colégios, excepto, 

talvez, os de pintura que algo auferem pela sua arte, como também se afirma. A pouca 

72 E.S.B.A.P. - [...] Conferências Garais [1] , ff 93-93v. 
73 

Vide Arnaldo Redondo Adães Bermudes, E.S.B.A.P. - Conferências Gerais [...] , acta de 31 de Agosto de 1881, 
ff. 89v-91; Miguel Ventura Terra, idem. ibidem, acta de 31 de Agosto de 1882, ff 94-95. 0 0 



frequência dos escultores é ainda acentuada pela má qualidade das instalações.74 

A taxa de insucesso é elevada. No ano lectivo 82/83, dos 32 alunos matriculados 

em Desenho concluíram o ano com aproveitamento 24 e em Arquitectura Civil, com uma 

matrícula de 48 alunos, só 25 foram aprovados. É certo que a média de frequência dos 

alunos, no caso mais particular da Arquitectura, foi de 30 alunos, necessariamente com 

reflexo no aproveitamento.75 

Nesse ano lectivo de 1883/84, a Academia mais uma vez "se aproxima do trono", 

pedindo justiça na equiparação dos professores da Academia Portuense aos professores 

da sua homónima de Lisboa, esperando que sua Majestade apresente às Câmaras "uma 

proposta reparadora e reorganizadora", dirigindo-se igualmente ao Conde de Castro, Par 

do Reino, e mesmamente a Bernardino Machado, deputado da Nação.lb 

Se a Academia organiza o programa de concurso para um lugar de pensionário 

de Belas Artes, na classe de Escultura,77 com toda a tramitação envoMda, já em meados 

do ano, com a Câmara dos Deputados dissolvida, o Inspector se dirige ao Ministério do 

Reino, pedindo autorização de despesas a dispender com a Exposição trienal de Outubro 

porque a vida quotidiana da Academia supõe tão só os gastos cautelosos dos TOOOSOO 

recebidos do Tesoureiro Pagador do Distrito do Porto, absorvidos pelos salários dos 

serventes, pelos modelos, pelo combustível para as estufas, o gesso, o trabalho de moldar 

Cfr. Relatório de 17 de Setembro de 1883 (E.S.B.A.P. - 3" volume/Correspondência saida para o Governo, f. 
24v. Afirma-se textualmente a propósito da sala de escultura: "É uma sala baixa, fria, húmida, e sem luz. É 
impossível que o sol lá possa penetrar e que em dia um pouco obscuro lá se veja para trabalhar. (...) a frequência 
de alumnos é diminuta... pelo receio que elles teem de ir adquirir moléstias pulmonares ou rheumaticas que os 
inutilisem". 

Vide Mappa estatístico apenso ao Relatório supra, nota 74, transe, ap. doe. n°4. 
Vide Representação enviada ao Ministro e Secretario de Estado dos Negócios do Reino em 15 de Janeiro de 

1884, assinada pelo Conde de Samodàes e endereçada a sua Majestade (E.S.B.A.P. - 3" volume/Correspondência 
saida para o Governo , ff. 32v - 34v; no Discurso Inaugural da 14a Exposição Trienal, o Inspector não deixa de 
se mostrar grato e de " significar ao snr. conde de Castro, membro da câmara dos pares e ao snr. dr. Bernardino 
Machado, lente da faculdade de philosophia na Universidade de Coimbra e deputado da naçáo o reconhecimento 
desta Academia pelo zelo e dedicação, com que têm advogado a causa do ensino artístico d'esté estabelecimento...", 
in Catálogo das obras apresentadas na Décima-Quarta Exposição Trienal e Discurso pronunciado pelo [...] Snr. 
Conde de Samodães [...] no dia 31 de Outubro de 1884, Porto, 1884, p. 13 

Programa elaborado e aprovado em conferência ordinária de 2 de Maio de 1884 (E.S.B.A.P. - 3" volume/ 
Correspondência saida para o Governo, ff. 39 - 41). O programa é elucidativo dos vários passos do concurso e 
do enquadramento legal que lhes assiste. 



vários estudos, pela compra de livros e gravuras, assinaturas, encadernações, caixilhos, 

anúncios..., isto "no meio das jactâncias do progresso e da prodigalidade governamentais 

noutros sectores, como se afirmava. 

Pousão falecera, há pouco, em Vila Viçosa e logo cura a Academia de reaver Henrique Pousão, estudos e 
espólio 

estudos e espólio deixados em Anacapri, quando interrompera a sua bolsa para uma vinda 

a Portugal; Sousa Pinto, também bolseiro, em Paris obtém sucessos no Salon desse ano 

com La Culotte déchiré e é premiado ainda em Nice. 

Mas nos (ne)fastos da instituição a morte rouba ainda prematuramente o arquitecto Falecimento deTomas soi-
ler, académico de mérito 

Tomás Soller78, académico de mérito da Academia 79 que logo se associa ao Centro 

Artístico Portuense * para a realização de uma exposição de todas as suas obras donde 

constam alguns envios parisienses, no âmbito de uma deslocação a Paris, aonde fora, 

em 67, para estudar a Exposição Universal, frequentando, embora, o atelier de Questel, 

por empenho 

pessoal, que não por exigência do magro subsídio de deslocação da Academia.81 

Em 30 de Agosto de 1884, tem lugar a Conferência Geral, destinada, sabemo-

lo, a julgar os trabalhos dos alunos, presidida pelo Director, João António Correia, na 

ausência do Inspecta, com a presença do académico de mérito Guilherme António Correia, 

dos professores de Desenho, de Escultura e de Arquitectura, do professor jubilado e 
78 

Falecera com 35 anos em 12 de Junho de 1883. Para informação mais detalhada sobre o arquitecto veja-se 

o texto de Bernardo José Ferrão in Catálogo da Exposição "Desenho de Arquitectura ...", Porto, 1897, pp. 20 -

23: vide ainda MACHADO, Carlos Diogo de Villas-Lobo-Soares dos Reis e o Centro Artístico Portuense, Porto, 

1947. 
7 9 Cfr. supra, nota 45. 
80 

O Centro foi fundado em 1879, "agremiação não só de artistas de belas-artes, como de amadores e de todas 

as pessoas que, estimando o progresso e o desenvolvimento delas, se inscreveram no respectivo Catálogo" 

(MACHADO, Carlos Diogo de Villas-Boas, o c. pp. 26-27) Foi seu principal fundador e orientador António Soares 

dos Reis, impulsionador ainda de A Arte Portuguesa, "periódico de bellas-artes ilustrado", previsto nos seus 

Estatutos, de cujo conselho de redacção, para o sector artístico, faziam parte Tomás Augusto Soller, arquitecto, 

António Soares dos Reis, escultor e João Marques da Silva Oliveira e António José da Costa, pintores, sendo 

a parte literária da responsabilidade de Joaquim de Vasconcelos e Manuel Maria Rodrigues. O 1S número é 

datado de Janeiro de 1882. 

A exposição das obras de Tomás Soller, conjuntamente com as de outros artistas, querendo-se uma homenagem 

ao arquitecto, pretende beneficiar a esposa e os filhos. Realizou-se no Teatro Gil Vicente, no Palácio de Cristal, 

em Janeiro de 1884. 
81 

Tomas Soller havia sido preterido por Silva Sardinha no concurso para o lugar de pensionista do Estado no 



secretário Tadeu de Almeida Furtado, faltando o académico honorário. Conselheiro Adriano 

d'Abreu Cardoso Machado e a académica de mérito, Francisca d'Almeida Furtado.82 

Aumentara a frequência dos alunos do curso de Desenho histórico cinco do quarto 

ano, sete do terceiro, quatro do segundo e quinze do primeiro ano; mereceram elogio 

António Teixeira Lopes, com 16 valores, aluno do 3e ano e Tomás Costa com 17 valores, 

do I e ano. José Marques da Silva obteve a classificação de 15 valores neste seu primeiro Marques da snvae o suces
so no 1a ano de Desenho 

ano de desenho, tendo começado "por copiar da estampa os elementos de figura, con

tinuando progressivamente até contornos de figuras inteiras (passando) depois a desenhar 

contornos de cabeças, copiadas do gesso, com indicação de sombra".M O exame final, 

dentro do pressuposto, constou do "contorno d'uma figura inteira, copiada d'estampa, e 

do contorno d'uma cabeça, copiado do gesso com indicação de sombras..." M 

Ao prémio pecuniário anual de desenho, a que a Escola continua fiel, apresentaram- Prémio anual de Desenho, 
um prémio pecuniário 

-se oito alunos e, como não foi atribuído o primeiro prémio, foram conferidos três segundos 

prémios a José de Almeida e Silva, Tomás Costa e António Teixeira Lopes, tendo obtido 

uma menção honrosa Miguel Ventura Terra que, no respectivo curso de desenho histórico, 

obtivera a classificação de 14 valores. 

No Curso de Pintura histórica havia apenas 4 alunos matriculados e todos foram 

aprovados, sendo dignos de elogio João Augusto Ribeiro e Rodrigo Soares, alunos respecti

vamente do 4e e do 2- anos. 

No Curso de Escultura, com a reduzida frequência de 10 alunos, só f icaram 

habilitados para exame 7, sendo aprovados e dignos de elogio, entre outros, Joaquim 

Augusto Marques Guimarães, do 5S ano, com 16 valores e António Teixeira Lopes, do 3S 

ano, com 17 valores. Tomás Costa, aluno do 4S ano, obteve 15 valores. 

Na aula do curso de Arquitectura Civil haviam sido matriculados 49 alunos, tendo o curso de Arquitectura CMI 

sido admitidos a exame e ficado aprovados 33 entre os quais Marques da Silva: três do 

estrangeiro, na classe de arquitectura, (Cfr. supra, nota 62). 
8 2 E.S.B.A.P. - Conferências Gerais ... [1], tf. 98-100. 
83 

Para esta progressão do curso baseamo-nos no impresso avulso sob a epígrafe "... Programma do Curso de 

Desenho Histórico", cuja análise textual nos permite supò-lo adequado aos conteúdos dos anos 80 (E.S.B.A.P.-

- Programma [...] s.e., s.d.). 35 



quinto ano, quatro do quarto ano, dois do terceiro, cinco do segundo e nove do primeiro 

ano, a que devemos acrescentar dez alunos "obrigados" da Academia Politécnica. Obtiveram 

elogio os alunos do 5sano, Joaquim Augusto Marques Guimarães (...) e Arnaldo Redondo 

Adães Bermudes, com 16 valores. Júlio Vaz, aluno do 59 ano, obteve 15 valores, Miguel 

Ventura Terra (42 ano), 14 valores, Júlio Ramos (29 ano), 14 e José Marques da Silva ( l 2 

ano), 13 valores. œ 

No Curso de Arquitectura Civil, o Prémio Soares dos Reis constitui um incentivo 

para os alunos que a ele concorram, já pelas motivações e intenções do seu patrono e 

instituidor, o escultor Soares dos Reis, já pelo seu regulamento e normas subjacentes aos 

projectos. É pois um prémio de referência na disciplina da arquitectura e acentua o aspecto 

relevante da composiçãoMarques da Silva a esta prática dos concursos se adequa e, 

como veremos, neste participará com relativo sucesso. Instituído já em 187986, foi atribuído 

pela primeira vez no último ano lectivo87 e neste ano de 83/84 a ele concorrem cinco 

alunos de Arquitectura que desenvolveram o projecto de uma biblioteca popular, com 

planta, corte e alçado, feito dentro da respectiva aula, em três dias, com sessões de 

quatro horas por dia, " d'entre seis pontos escolhidos tirados à sorte quarenta e oito horas 

antes". 88 

Francisco Manuel d'Oliveira Carvalho obteve o primeiro primeiro.prémio e Joaquim 

Idem, ibidem. 
8 5 Cfr. supra, nota 82, f. 99. 
8 6 Vide acta de 22 de Julho de 1879. Soares dos Reis depois de ter feito a entrega do busto em mármore do 

professor de grego do Liceu Nacional do Porto, Domingos d'Almeida Ribeiro, deste recebera "Como brinda" a 

quantia de vinte libras (90SOOO réis) que não quis aceitar e por isso "se lembrara de as offerecer à Academia 

[...] de modo que o seu juro [...] servisse para prémios anuaes [...] em esboços de composição..." (E.S.B.A.P. -

Conferências Gerais... [1], ff. 80-82), transe, ap. doe. na 5; a Academia já havia recebido um legado do Barão de 

Castelo de Paiva constituído por uma inscrição no valor de um conto de réis "para com o seu juro acumulado 

durante três anos se adjudicar em cada exposição como prémio de honra do melhor trabalho em pintura que se 

apresentasse em concurso tendo por assumpto uma Composição inspirada nos livros sagrados". (Cfr. Discurso 

pronunciado pelo [...] Conde de Samodães [...] no dia 31 do mes d'Outubro de 1881 in "Catálogo das obras 

apresentadas na 13a Exposição Trienal", Porto, 1881, p. 6). 
8 7 Cfr. Acta de 31 de Agosto de 1883 (E.S.B.A.P. - Conferências Gerais... [1], ff. 98v-99; vide ainda acta de 8 

de Setembro de 1883, idem, ibidem, ff. 99-99v; vide também Catálogo [...] 14' Exposição Trienal [...], Porto, 1884, 

p. 43 pp. 46-47 e p. 5 1 . É atribuído o primeiro prémio de seis mil réis ao aluno do quarto ano Manuel Antunes 

da Costa Guimarães; o segundo prémio também de seis mil réis é atribuído ao aluno do 3S ano António Peres Dias 

Guimarães e "por unanimidade obteve uma distinção, isto ó, uma menção honrosa, o aluno do terceiro, Francisco 

Manuel de Oliveira Carvalho". 

Adães Bermudes 

Ventura Terra 

Marques da Silva 

Prémio Soares dos Reis. 

Motivações e intenções 



Augusto Marques Guimarães o segundo segundo prémio, sabendo-se que Ventura Terra 

também concorreu ao referido prémio. 

Os concursos magnos trienais que chegaram a premiar concorrentes dos cursos 

de Pintura, Escultura e Arquitectura, cumprindo disposições estatutárias, passam a con

templar geralmente os alunos da aula de Arquitectura. " Isso é bem detectável nos anos 

70 e 80. No ano lectivo a que nos vimos reportando, o único candidato ao concurso foi 

Joaquim Augusto Marques Guimarães ao qual foi conferido o primeiro prémio. Tinha 

experimentado sucessivelmente o mesmi ritual dos outros concursos como decorre dos 

passos da sua descrição, paratranto (havia) tirado à sorte d'entre seis pontos aquele que 

tinha de resolver em gabinete fechado no espaço de três horas... (constando) de planta, 

corte e alçado d'um mercado de peixe (...) rodeado de ruas". w 

Como condição de admissibilidade, o concorrente tinha apresentado o projecto 

definitivo da planta, corte e alçado de um estabelecimento de banhos9' e, dando cum

primento ao art2 67 dos Estatutos da Academia, respondera ao interrogatório sobre "o 

modo de construir a obra", neste caso, o mercado de peixe. 

Não era prática displiente, o concurso importava no seio da instituição e, de tal 

modo, foi reclamado como complementar do currículo académico de Sardinha que, ao 

enviar, em 72, de Paris, um projecto de igreja paroquial para o Senhor do Bonfim, na 

cidade do Porto, com o qual obteve por unanimidade o primeiro prémio, pôde, deste mo

do, institucionalmente perceber "de facto" uma "equivalência" ao 52 ano do Curso de 

Arquitectura que não ultimara curricularmente na Academia Portuense. 92 

88 Cfr. Acta da sessão de 30 de Agosto de 1884 (E.S.B.A.P. - Conferências Gerais... [1], ff. 99v-100). 
89 

Em 30 de Agosto de 1866 ó bem expresso que se vai "graduar o merecimento dos concorrentes aos prémios 
triennaes de pintura, de esculptura e d'architectura", sendo os dois últimos atribuídos a Soares dos Reis (E.S.B.A.P. 
- Conferências Gerais ff. 39-40); em 31 de Agosto de 1869, José Joaquim Teixeira Lopes requer que seja incluído 
no número dos concorrentes aos prémios trienais de escultura quando Joaquim José Bonifácio Júnior ó admitido 
ao Concurso magno trienal de Arquitectura, tendo apresentado Uma estação de caminho de ferro para a cidade 
do Porto (Idem, ibidem, ff. 45-47v.); em 30 de Agosto de 1872 e 30 de Agosto de 1884 os únicos candidatos são 
José Geraldo da Silva Sardinha e Joaquim Augusto Marques Guimarães que, como vimos, concorrem ao Concurso 
magno trienal de Arquitectura (idem, ibidem, f. 53v e ff. 99 v -100). 
90 - E.S.B.A.P. - Conferências Gerais [1], ff. 99 v -100. 
91 Idem, ibidem, f. 99 v. 
92 

Sardinha concorrera ao pensionato de Paris apenas com o 4o ano de estudos da Academia. Vide actas de 31 



As exposições trienais ao cumprirem o estatuído, sem desfalecimento e alguma AS Exposições trienais. 
Implicações pedagógicas 

vanglória local, constituem um momento de implicações pedagógicas, sociológicas e 

artísticas pois aí se projectam o panorama escolar, os estímulos da Escola, as afirmações 

qualitativas e de gosto da produção (pois se apresentam os trabalhos dos alunos que mais 

se hajam distinguido), a abertura ao meio, com a exposição pública e a aceitação de 

■quaisquer pessoas que quiserem expor as suas composições à aprovação, ou censura 

do Público".
93 

No dia de abertura, com o ritual da sessão pública, o Inspector pronuncia um 

discurso de circunstância que aproveita para relatar os factos mais importantes decorridos 

nos três anos precedentes, quer na parte escolar, quer no funcionamento institucional e 

nas relações com o Governo, mostrando erudição, leitura de clássicos e algumas citações 

e referências bíblicas. Incentiva os alunos nos ouropéis do seu discurso e a distribuição 

de prémios e a proclamação dos laureados, que se lhe seguem, são o coroamento e o 

testemunho público da pedagogia reinante e o seu crédito. 

O dia 31 de Outubro, data da inauguração das exposições trienais, ajustase ao 

"dia faustíssimo em que a nação celebra jubilosa o aniversário natalício do Augusto Chefe 

do Estado",
94 trazendo uma multíplice leitura do evento que o público, a cidade, sancionarão 

com a abertura da exposição durante, pelo menos, todo o mês de Novembro.
95 

Estabelecese, deste modo ainda, e dentro dos modelos minguados do Salon 

parisiense, a charneira entre o último e o novo ano escolar, com a mesma incidência no 

quadro desejável da emulação que a publicação do catálogo das obras expostas em

pricamente amplia. 

A 14
9 exposição trienal abriu, em 31 de Outubro de 1884. Se no seu discurso, 

como afirmámos, o Conde de Samodães retoma alguns dos aspectos contidos nos relatórios 

anuais, dirigidos ao Governo, e se faz eco das diligências junto de outras instituições, se 

de Agosto de 1867, in Conferências Gerais [1] ff. 4243 e 4344. 
93 

Cfr. Estatutos para a Academia Portuense de Bellas Artes, p. 6. 
Vide Discurso inaugural, p. 5. 

95 r
Em principio, as exposições deveriam estar abertas ao público durante dois meses. 



compila dados contidos nas actas das conferências gerais, ordinárias e extraordinárias, 

fala ainda dos vazios provocados pelas mortes de Manuel da Fonseca Pinto, Tomás Soller 

e Henrique Pousão, enaltecendo-lhes méritos, numa retórica de época, com certeza de 

aparato público, não deixando de subsumir as suas posições estéticas e alguma informação 

filosófica, no quadro reinante do positivismo da época que, no dizer de Joel Serrão, marcava 

as instituições universitárias ou para-universitârias de Lisboa, Porto e Coimbra.96 

A propósito da instituição do Prémio Barão de Castelo de Paiva e da exposição 

dos primeiros trabalhos a ele concorrentes nesse ano, pensa Samodães que ele vem A instituição do Prémio 
Barão de Castelo de Paiva 

estimular a actividade dos pintores portuenses e, certamente em sintonia com a vontade 

do fundada, diz com alguns equívocos, que o pensamento daquele foi "desviar os artistas 

dos excessos a que pode conduzi-los a imitação servil, a que é fácil arrasta-los as exigências 

da moda que nos nossos dias, guiada pela filosofia positivista, os precipita nos abismos 

do realismo exagerado, em que não raras vezes predomina o sensualisme o esquecimento 

dos preceitos da arte, o desaparecimento do ideal".97 A recepção de Taine em Soares 

dos Reis, é certo, é afirmada interessadamente pelo pensionista desde Paris e já em 81, 

na aquisição de livros feita pela Academia, é mencionado Taine, especialmente o da Voyage 

en Italie9*, mas dele ficaria um Taine residual, de aproximação "naturalista", veiculado 

pelos textos de Ramalho Ortigão que, no dizer de José Augusto França, "(vence) Proudhon, 

sendo o realismo da ideia revolucionária de 70 vencido pelo naturalismo do retrato con

servador de 80 donde se deslizaria para a ideologia nacionalista de 90". " 

Analisando o Catálogo das obras apresentadas, na Exposição, ao lado dos 

trabalhos de alguns professores da Academia estão os dos seus alunos mais distintos 

(ou distinguidos), os dos pensionistas do Estado conjuntamente com os de ex-alunos, de 

amadores, dirigidos por artistas exteriores à instituição, e ainda estudos feitos no Centro 

9 6 SERRÃO, Joel - Perspectiva de la société portugaise do XIXe siècle in Le XIX siècle au Portugal/Histoire -

Société/Culture - Art, Actes du Colloque, Paris, 6 - 7 - 8 Novembre, 1987, Centre Culturel Portugais, Paris, 1988. 

p. 173. 
9 7 - Vide Discurso inaugural, p. 16. 
98 

Cfr. Acta de 5 de Julho de 1881 (E.S.B.A.P. - Livro para Sessões ordinárias e extraordinárias [2] f. 262 v - 263v.) 
9 9 FRANÇA, José Augusto - A Arte em Portugal no séc. XIX. I l , Lisboa, 1967, pp. 93-94. 



Artístico Portuense, com o predomínio das academias, desenhadas do modelo vivo, dos 

directores do Centro, Soares dos Reis, Marques de Oliveira, Tomás Costa e Rodrigo Soares 

e de alguns amadores tais como o vinicultor Adriano Ramos Pinto, mais tarde patrono de 

um Prémio da Academia Portuense e um dos clientes, de alguma exigência e gosto, do 

arquitecto Marques da Silva. 

Há de facto secções de Desenho, Aguarela, Pintura, Arquitectura e Escultura e 

nelas nos podemos informar sobre os temas tratados, as técnicas utilizadas, modelos 

preferidos (com a relevância sabida dos gessos e das estampas), a enumeração dos 

concursos, os respectivos prémios, menções e valores, as respectivas datas da sua 

atribuição nas conferências da Academia, a naturaliudade dos expositores. São aqui 

referidos, alguns dos amigos da geração de Marques da Silva entre outros, António Teixeira 

Lopes, com cópias de gesso e de estampas, desenhos do antigo, cópias de academia 

e um conjunto de peças moldadas em gesso (entre elas o retrato de Ventura Terra); 

Marques de Oliveira, com naturezas-mortas e um retrato; Sousa Pinto, com estudos pinta

dos no atelier de Cabanel, cópias do Louvre, e os dois óleos que constituíam a remessa 

do 45 ano de pensionista, uma cópia de Tiepolo e "Depois da Tempestade", quadro original 

exposto no Salon de 1884; Joel da Silva Pereira, então em Paris, com dois trabalhos e 

dentre estes uma ponte, como projecto de perspectiva; Adães Bermudes, com uma cópia 

do teatro de Marcelo em Roma, e dois projectos, um para a igreja de Santo Ildefonso, 

medida sobre o natural, e um Café-concerto; Ventura Terra, com o Discóbolo, desenha

do do antigo e com projectos de Um museu de belas artes e Uma biblioteca popular... 

A exposição foi enriquecida com as obras desenhadas e pintadas em Paris e Itália 

por Henrique Pousão, sendo uma boa parte pertença da Academia e outras de particula

res que as cederam para abrilhantar o conjunto. Relacionadas no Catálogo, com respecti

vas tabelas, significam as primeiras informações detalhadas dos trabalhos do artista fale

cido e constituem o principal veículo de informação inovadora da década. 10° Com que 

reacções? 

Vide Relação das Obras [...], pp. 40-42. 



O novo ano escolar começou praticamente com as provas do Concurso para 

pensionista de Escultura na classe de Escultura a que concorreram António Teixeira Lopes, 

Tomás Costa e António Molarinho.101 

A 15 de Outubro de 84 o júri preparatório escolhe a posição do modelo vivo na concurso para pensionista 
de Escultura Teixeira Lopes 

aula do nu, recomendando aos concorrentes "que fixassem bem a posição do modelo pois e Tomás costa 

havia de ser copiado em desenho por todos sucessivamente e do mesmo ponto de vista.' 

Nesse mesmo dia foi escolhida a "cabeça d'expressao pelo modelo vivo" que constituiria 

a segunda prova. Quer para a primeira quer para a segunda, foi sorteada a a d e m do seu 

começo, cabendo a Teixeira Lopes iniciar a primeira e Tomás Costa a segunda. 

Seis dias depois Teixeira Lopes entregou a sua prova e Tomás Costa, oito dias 

depois, entregaria também "modelada em barro" a segunda prova, "dando- se-lhe o dia 

24 para a moldar em gesso..." 

Uma terceira prova simultânea, prevista para o Ateneu D. Pedro, que havia justificado 

o prazo inicial de um mês para a exposição trienal, aí aberta ao público, acabou por ser 

realizada só a 20 de Dezembro, e na aula de escultura onde foram construídos três 

gabinetes a propósito. (A exposição foi prorrogada para dar oportunidade à exibição dos 

trabalhos de Sousa Pinto, chegados tardiamente de Paris, e só veio a terminar já em 

meados de Janeiro de 85). ,02 Nesse dia, os concorrentes ouviram 1er os seis pontos 

lançados na urna que já haviam sido escolhidos na conferência de 13 de Novembro passado 

com os seguintes assuntos: Orfeu com a lira, Adónis ferido, Catão preparando-se 

para o suicídio, Pastor ferido por uma serpente. Mário meditando nas ruinas de 

Cartago, Jovem grego exercitando-se ao arco, afinal um léxico evidente de conveniências 

académicas.103 

Catão preparando-se para o suicídio foi o tema sorteado. 

101 Vide ofício n» 2. de 23 de Março de 1885, dirigido ao Ministro e Secretário d ' Estado dos Negócios do Reino 

acompanhado pelo "Relatório de todos os factos e circunstâncias" (E.S.B.A.P. - 3' volume Correspondência para 

o Governo, ff. 56 v - 60 v) transe, ap. doe. na 6. 
1 0 2 Vide Relatório ao Ministro do Reino, assinado por Joào António Correia e datado de 15 de Setembro de 1885 

(E.S.B.A.P. - 3" volume Correspondência para o Governo, ff.630 - 68). 
1 0 3 E.S.B.A.P. - Actas das Conferências Gerais [1], f. 102 v. 

41 



Feito em barro, o esboço do assunto, no espaço de oito horas consecutivas, deviam 

os concorrentes executar ainda o esquisso a lápis e assiná-lo (no caso de qualquer acidente 

do esboço), para se avaliar do grau de fidelidade, quando da análise do trabalho definitivo. 

Os concorrentes deviam escolher os modelos que a Academia pagaria e, de facto, só a 

24 de Fevereiro, quarenta dias úteis depois do reinício dos trabalhos, deram por finaliza

da esta última prova. 

Reunira o júri preparatório para apreciar os trabalhos e autorizar a moldagem em 

gesso, ficando ultimados só em 3 de Março. 

Todas as provas foram reunidas e expostas ao público no Ateneu D. Pedro, duran

te oito dias. Só em meados de Março eram graduadas e julgadas, tendo a Conferência 

Geral votado sobre o mérito absoluto e relativo dos três candidatos ,04 e, em face da 

votação, "tinha a honra de propor para a pensão d'escultura (...) Tomás Figueiredo d'Araújo 

Costa", lamentando-se, no entanto, de não poderem ser contemplados os outros dois 

candidatos.105 

Soares dos Reis, doente, já desde Dezembro, "esperando uma convalescença 

demorada", participa nas votações e acompanha de algum modo o concurso. 

Por portaria de 7 de Abril, D. Luís confirma Tomás Costa como aluno pensionista Tomás costa Bolseiro de 
Escultura em Paris 

do Estado e logo este se apresta a partir para poder ainda preparar-se e tomar parte nos 

exames de admissão à Escola Nacional de Belas Artes de Paris em Julho próximo, o que 

fez com invejável e invulgar sucesso. lt)ó 

Sousa Pinto procura a prorrogação da sua bolsa, a fim de melhor se poder prepa

rar para a Exposição Universal de Paris, em 1889, mas não deixa a Academia, perante 

o artifício, de acentuar antes a "urgência indeclinável (de) enviar ao estrangeiro um pen-

104 Vide ofício n= 2, de 23 de Maio de 1885 (ctr. supra, nota 101). 

António Teixeira Lopes também seguirá para Paris com a ajuda da família, do padrinho, o industrial António 
Almeida da Costa, e de José Luís de Novais, tendo iniciado as provas de admissão à Escola de Belas Artes em 
Julho de 1885 (vide TEIXEIRA LOPES, A. - Ao correr da pena/Memórias de uma wtfa...Gaia, 1968, pp. 11-12); 
também António José da Silva Júnior concorrerá para os seus estudos parisienses, idem, ibidem, pp. 39-40 

Cfr. Correspondência de 21 de Abril para o Ministro do Reino (E.S.B.A.P. - 3' volume Correspondência para 
o Governo); idem, ibidem. Relatório de 15 de Setembro de 1885, f. 64. Nele se refere o concurso de Paris que 
"consistiu em um desenho de osteologia, exame sobre noções gerais de história, uma figura modelada do natural 
em baixo relevo, um fragmento de figura desenhada do antigo e um estudo elementar d' architectura". 4 2 



sionário para a classe de arquitectura..."107 

Aproxima-se o final do ano, marcado pelos eventos referidos, com o peso da 

exposição trienal, o concurso para pensionista e a recepção das obras dos bolseiros que 

"(servem) de estudo aos alunos deste estabelecimento de instrução artística", como afirma 

Samodães. 

Na Conferência Geral de 31 de Agosto procede-se à "graduação do merecimento conferência gerai do ano 
lectivo 1884/85 

dos trabalhos d'exame dos diferentes anos dos cursos (...) corrido escrutínio secreto sobre 

cada um dos examinados (...),,08 entre os quais está Marques da Silva. 

Em Desenho histórico, com uma matrícula de 49 alunos, só 21 foram aprovados 

e as classificações foram baixíssimas. Miguel Ventura Terra, aluno do 5e ano, obtém doze Marques da silva e o 2° ano 
de Desenho histórico 

valores e José Marques da Silva, então no 2- ano, é aprovado com onze. Os exercícios 

deste 2- ano eram semelhantes aos do l 2 ano, respeitaram a desenhos sombreados, tal 

como o exame final que constou de um desenho de uma figura inteira, copiada de estampa, 

e uma cabeça, copiada de gesso. m 

No Concurso do Prémio Pecuniário do Desenho Histórico participaram 7 alunos, 

nenhum dos quais foi julgado digno do primeiro prémio, tendo sido atribuídos três segundos 

prémios a um tema desenhado do antigo, O pequeno e o pato. 

O primeiro segundo prémio foi concedido a José d'Almeida e Silva. 

Em Pintura histórica houve apenas três matrículas e, dos dois alunos aprovados, 

destacou-se, com um louvor, João Augusto Ribeiro que obteve dezoito valores com a 

composição Moisés salvo das águas que foi julgada digna de ficar na Academia para 

estímulo dos alunos. uo 

Matricularam-se em Escultura onze alunos e foram aprovados seis. 

Em Arquitectura Civil, com elevado número de matrículas tiveram aproveitamento 

sensivelmente metade dos alunos, merecendo referência Francisco Manuel d'Oliveira 

1 0 7 Vide oficio n= 4, de 12 de Maio de 1885 (E.S.B.A.P. - 3S volume, Correspondência para o Governo, ff. 60v-

-61 . 
108 E.S.B.A.P. - Conferências Gerais [1], ff. 103 v - 105 v. 
1 0 9 Vide "[...] Programa do Curso de Desenho Histórico", transe, ap. doe. n° 7. 

Cfr. Catálogo das obras apresentadas na Decima/Quinta Exposição Trienal..., Porto, 1887. /[O 



Carvalho e Miguel Ventura Terra que foram aprovados com 16 valores e "dignos de elogio", 

havendo apresentado um Projecto de hospital civil. 

No 42 ano, Adães Bermudes obtém 10 valores "por insuficiência de trabalhos" e Marques da silva »o2! ano 
de Arquitectura Civil 

no 2- ano Marques da Silva é aprovado com 14 valores, num ano escolar em que foram 

estudados elementos de projecção e geometria descritiva, com aplicação à teoria das 

sombras, com cópias de exemplares de edifícios já existentes, com aguadas a tinta da 

China e com o exame a acentuar, ainda, o interesse pelos estudos sombreados. ' " 

Dentre os "alunos obrigados" para o curso de engenheiros, destaque-se Ernesto 

Eugénio Alves de Sousa Junior, com quinze valores, que apresenta um Palácio da 

Indústria. Será mais tarde um dos engenheiros dos Caminhos de Ferro do Minho e Douro 

aquando do projecto e construção da Estação Central do Porto (S. Bento) e, interlocutor 

nem sempre fácil do Arquitecto Marques da Silva, autor dos sucessivos projectos, como 

a seu tempo veremos. 

Ao Prémio Soares dos Reis de Arquitectura concorrem dois alunos, José d'AI- Prémio soares dos Reis de 
Arquitectura 

meida e Silva, do 4- ano e Miguel Ventura Terra do 52, sendo aquele julgado digno de 

prémio e este de uma menção honrosa. Haviam desenvolvido o Projecto de uma fonte 

pública, com alçado, corte e planta. " J 

Finalmente, e pela primeira vez, foi atribuído o Prémio Barão Castelo de Paiva. Prémio Barão de castelo de 
Paiva. 

após a reabertura de um novo concurso (por insucesso do primeiro), a que concorreu um Sua primeira atribuição 

único candidato com o exigido tema biblíco. 

Joaquim Augusto Marques Guimarães que finalizara com distinção os três cursos 

de Pintura, Escultura e Arquitectura, com a Tragédia do Calvário, obteve o referido prémio, 

atribuído na referida sessão de 31 de Agosto de 1885. " 3 

Por entre a "frieza dos poderes públicos", com especial expectativa perante a 

próxima sessão anual do Conselho Superior de Instrução Pública, ante a cedência da 

Câmara "aos reiterados pedidos' da Academia, no que à construção de uma aula de 
" ' Vide "[...] Programa do Curso de Architectura Civir, transe, ap. doe. na 3. 
1 . 2 E.S.B.A.P. - Conferências Gerais [1], ff. 105 - 105 v. 
1 . 3 Relatório de 15 de Setembro de 1885 (cfr. supra, nota 106). . . 



escultura respeita, esgota-se o ano escolar, quando, no exterior, a Velhice do Padre 

Eterno de Junqueiro estabelece um contraponto ideológico a esta Academia quase 

ensimesmada e "casta" e quando a cidade se revolve em ondas de agitação política e 

religiosa nas quais se envolve, como a seu tempo referimos, o pai de Marques da Silva. 

114 

No ano lectivo de 85/86 Marques da Silva frequentará as aulas de Arquitectura o ano lectivo 1885/86 

Civil, Desenho histórico e Escultura, matriculando-se, pela primeira vez, neste último Curso 

que se prestigiava com o magistério exigente de Soares dos Reis, a sua resposta pública Marques da siiva e o curso 
de Escultura. 

às poucas encomendas (recentemente ultimara o retrato naturalista da Viscondessa de soares dos Reis 

Moser), por entre dguma neurastenia e intriga sobre a qual escrevera com alguma amargura 

a Marques de Oliveira, dizendo só entender-se entre os seus velhos amigos. " 5 Com José 

António Gaspar, "copain" parisiense, começara Soares dos Reis a executar, neste ano, 

o monumento a Afonso Henriques para a cidade de Guimarães, depois de complicadas 

negociações contratuais, " 6 e Tomás Costa dava-lhe (e à Academia) boas notícias do seu 

pensionato nas Beaux-Arts, frequentando o atelier de Falguière e ainda os Cursos de 

Anatomia, Arqueologia e Estética que o seu Mestre portuense, em vão, tentava introduzir 

na Academia, e diligenciava na remessa de gessos (estátuas, bustos e torsos demodelos 

gregos "7 , encomendados pela Escola portuense). 

Ainda no primeiro trimestre do ano lectivo, o Ministério do Reino manda organizar 

o programa de concurso para o provimento do lugar de pensionista do Estado na classe 

de Arquitectura Civil, pois Sousa Pinto ultimara, de facto, os seus estudos parisienses 

com os sucessos conhecidos, arrastando-se as respectivas provas por todo o ano lectivo."8 

As bases do programa foram agonizadas por Silva Sardinha e Tadeu Furtado que concurso para o pensionato 
de Arquitectura em Paris 

as apresentaram à Conferência ordinária de 15 de Janeiro de 1886. Depois de aprovado 

Vide o conflito da capela de Santo António da Aguardente (cfr, supra, nota 10). 

Vide carta de 11 de Abril de 1884 publicada em Soares dos Reis/In Memoriam, Porto, 1947, p.14. 

Vide Correspondência inédita de Soares dos Reis [...], in "Museu" I, 1-3, Porto, 1941. 

E.S.B.A.P. - Ofícios de diversas autoridades [1], 31 de Outubro de 1885. 
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Idem - Correspondência entrada do Governo [2], ofício n s 11 de 19 de Dez0 1885, f. 70 v. 
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unanimente, foi o programa enviado ao Ministério do Reino para rectificação e publicação.11'' 

O processo em toda a sua extensão foi acompanhado pelo júri preparatório, 

nomeado em meados de Março, começando os trabalhos nos gabinetes, construídos no 

Ateneu D. Pedro, em 29 de Março, tendo comparecido apenas três dos sete candidatos 

inscritos, Ventura Terra, Adães Bermudes e José Correia Martins Júnior, este com um 

curriculum vasto de disciplinas realizadas no Instituto Industrial do Porto. 

A primeira prova, ao ar livre, junto à Sé Catedral, consiste na cópia da galilé. 

Quatro dias depois, no dia 12 de Abril, os candidatos, nos seus gabinetes, perante 

"ornamentos de gesso" iguais, começaram a segunda prova que terminou a 17 e dois dias 

depois tinha lugar a de geometria descritiva, realizada numa única sessão. 

Uma prova de projecto rematou o concurso com o sorteio de um dos seis pontos 

a tratar pelos concorrentes: Uma Academia e Escola de Belas Artes, Um Edifício 

para um Conservatório de Música, Uma biblioteca pública, Um hospital de clínica 

cirúrgica, Um tribunal civil e criminal de primeira instância e Uma prisão correcional 

- temas certamente ajustados às necessidades públicas e almejados desejos das au

toridades e populações. 

Foi sorteado o primeiro tema, com um programa bem definido e vivenciado ca

rentemente pelos candidatos e pelos professores, com a dupla realização de um esboço 

de planta e fachada e com um projecto definitivo, com planta, corte e fachada, com 

diferentes escalas de tratamento. 

Os esboços foram realizados numa sessão, das 8h 30 minutos às 18h e 30, e 

recolhidos pelo secretário do júri, ficando os candidatos com um "lúcido" dos seus res

pectivos esboços. 

No dia seguinte, 4 de Maio, os três candidatos receberam o material necessário 

à realização dos desenhos definitivos, nos seus gabinetes, desde as dez horas da manha 

até às quatro da tarde, tendo para esta última prova trinta dias úteis que acabaram no 

" ' Idem - 3" volume. Correspondência saída para o Governo, If. 74-76; vide Programa do Concurso..., transe, ap. 

doe. n» 8. 



dia 11 de Junho, visto que o Governo havia decretado, dentro desse prazo, quatro dias 

de gala pelo casamento do príncipe D. Carlos com a princesa D. Maria Amélia de Orleães. 

Todas as provas realizadas, respeitando o preceituado, foram expostas publicamente 

durante oito dias e na sessão da Conferência geral de 26 de Junho foram os três candidatos 

aprovados, por maioria, em mérito absoluto. 

Todavia, na votação sobre o mérito relativo. Ventura Terra foi o escolhido e, por ventura Terra pensionista 
de Arquitectura 

isso, é proposto pela Conferência para a pensão de arquitectura civil, através do envio 

da cópia da acta da sessão e do Relatório circunstanciado de todo o processo seguido 

pelo júri preparatório (...) 12° 

A proposta é confirmada pelo príncipe regente, "em nome do Rei" por portaria de 

4 de Setembro de 1886, após parecer da secção permanente do Conselho Superior de 

Instrução Pública. 

Deste Conselho fazia parte Soares dos Reis que, já em Julho desse ano, é dado 

"como impossibilitado de comparecer na futura reunião do Conselho..." e, por essa razão, 

no seio da Academia se procedeu à eleição de um novo delegado "sendo proclamado" 

Marques de Oliveira. 

Em Abril abrira a l 9 Exposição Internacional de Fotografia do Porto, realizada no 

Palácio de Cristal, e a Academia está, de algum modo, representada no júri através de 

Tadeu Furtado.12 ' 

O interesse pela fotografia é notório na Academia como medium ampliador da 

função das gravuras e das estampas na prática lectiva e a referência a doações de 

fotografias é bastas vezes expressa, desde Carlos Relvas a Biel e a outros fotógrafos 

amadores e profissionais. 

Após o encerramento da Exposição, a excelente colecção de Will Dressen, de 

Frensburg (Alemanha), é oferecida pela Sociedade do Palácio de Cristal Portuense à 

1 2 0 Idem, ibidem, ff. 81-87 v; idem - Conferências Gerais [1], Acta de 26 de Junho de 1886, ff. 105 v-106. 

MAGALHÃES, Manuel - Uma exposição internacional de fotografia, no Porto em 1886, in "O Tripeiro", Série 

Nova, Ano IV, 11-12, 1985. 
1 2 2 Vide ofício na 11 de 7 de Junho de 1866 (E.S.B.A.P. - Ofícios de diversas autoridades [1]). 
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Academia ,22, com pouca capacidade, é certo, para tal acolhimento, porque a humidade 

continua a corroer as instalações, com dificuldades em "salvar da morte o que (possui)",como 

refere o relatório de 5 de Setembro de João António Correia, informando ainda sobre as 

obras suspensas da aula de escultura, minando a precária saúde do titular do curso e 

as condições de trabalho de uma aula a que sempre concorriam poucos alunos. 

Marques da Silva, neste ano lectivo de 85/86, foi um dos seis alunos do Curso 

de Escultura que se apresentaram a exame, tendo sido aprovado com 12 valores, copiando Marques da silva e o 1 » ano 
de Escultura 

uma cabeça de gesso em oito sessões, e António Alves Pinto, aluno do 5S ano, com uma 

composição, em pleno relevo, de Narciso, obteve 18 valores. ,23 

Em Desenho histórico matricularam-se 47 alunos, tendo sido aprovados apenas 

27 e, dentre estes António Peres Dias Guimarães, Júlio Ramos, Cândido da Cunha, Eduardo 

da Costa Alves Júnior, António Carneiro e José Marques da Silva, que assim concluiu o 

seu 3e ano com 14 valores. 

O Prémio Anual de Desenho histórico, com o concurso de oito alunos, tendo 

por tema Venus Anadyomene, desenhado do antigo, foi desdobrado em três prémios 

pecuniários de 203000 réis, sendo um dos terceiros prémios concedido a Alves Pinto e 

uma menção honrosa a Júlio Ramos. ,24 

O Curso de Pintura histórica, com a reduzida frequência de cinco alunos, foi 

frequentado por Almeida e Silva e Ventura Terra, alunos do Ie ano, tendo o primeiro sido 

elogiado, com 17 valores, e o segundo "simplesmente aprovado", com 13, tendo copiado 

para exame Vitélio, estudo em gesso. ,25 

Arquitectura Civil registou uma nítida baixa de frequência. Começam a não ser 

referidos os "alunos obrigados" da Politécnica e neste ano só 17 foram aprovados, não 

tendo nenhum concluído o 5S ano. 
Marques da Silva é aprovado no 3S ano, com a classificação de 12 valores e dos Marques da silva e o 3a ano 

^ _ de Arquitectura Civil 

123 E.S.B.A.P. - Conferências Gerais [1], Acta de 31 de Agosto de 1886. ff. 106 v-107 v; vide Relatório da Academia 

Portuense do anno lectivo de 1885 a 1886 in 3s volume/ Correspondência saída para o Governo, ff 91-95. 

1 2 4 Cfr, supra, nota 110, pp. 25 e 28. 
1 2 5 idem, ibidem, pp. 32 e 35. 
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alunos aprovados do Ie ano, José Joaquim Teixeira Lopes Júnior, Eduardo da Costa Alves 

Júnior e António Cândido da Cunha, só este é digno de elogio, com 16 valores, com 

Estudos da ordem corfntia e Estudos de sombras. 

Ventura Terra, aluno do 5s ano, matricula-se em Perspectiva e obteve a classificação 

de 14 valores, aliás, durante o período de provas para o pensionato de Paris. 

O Prémio Soares dos Reis, "projecto de invenção" a que concorreram seis alunos Prémio soares dos Reis de 
Arquitectura 

com o tema Projecto de posto de barreiras, foi atribuído a José de Carvalho Viana, aluno 

do 3e ano (6S000 réis) e as duas menções honrosas destacaram ainda os trabalhos de 

Alves Pinto (49 ano) e Marques da Silva, aluno do 3e ano. ,26 Marques da silva menção 
honrosa 

Ventura Terra, confirmado como bolseiro, recebera os 60$000 réis para despesas 

de transporte e chega a Paris nos princípios de Novembro, levando instruções expressas 

para cumprir,127 indo frequentar o atelier preparatório, dirigido por Guichestre. 

Mas a Academia e a cidade, neste começo de ano, exultavam com a abertura do o ano escolar de 1886/87 

tabuleiro superior da Ponte D. Luís I, que teria lugar no dia 31 de Outubro. inauguração da Ponte LUÍSI 

A Academia e o corpo docente são convidados para o acto, comparecendo na 

Sé Catedral a fim de acompanharem o prelado, o cardeal-bispo D. Américo, e outras 

autoridades na cerimónia da benção e da inauguração, que se revestem de pompa e 

aparato, conforme reza o 'auto da benção" realizado no dia "em que se celebra o 

faustíssimo aniversário natalício de Sua Magestade El Rei o Senhor D. Luiz Primeiro". 128 

Hesita a Escola na participação na exposição de Toulouse, quando internamente 

procura defender as instalações da Academia, o Museu anexo e os terrenos limitados pela 

rua Visconde de Bóbeda até aonde já o antigo arquitecto da Câmara, Joaquim da Costa 

Lima Junior levava o Museu de Pintura, terrenos que a Junta da paróquia do Bonfim 

requeria ao Município para a edificação de escolas oficiais.129 

Idem, ibidem, pp 46-47. 
127 Vide Instruções para o pensionário da classe de architectura em paizes estrangeiros Miguel Ventura Terra 

(E.S.B.A.P.) - 3" volume/ Correspondência salda para o Governo, ff 99 v-100. 

M.E.H. - Auto da benção da Ponte Luiz Primeiro sobre o rio Douro [..,], Transcrito por Bertino Daciano, A Ponte 

metálica D. Luiz I sobre o rio Douro in "Boletim Cultural", Porto 1947; vide NORONHA, Tito de - Ponte D. Luiz 

I sobre o Douro in Guia do forasteiro do Porto e Província do Minho. Porto, s . d. pp- 278 - 284. 

Vide ofício n8 5 de 22 de Abril de 1887, assinado pelo vice-presidente da Câmara Municipal do Porto. António 4 9 



De facto, o estatuto de "escola de ensino oficial" ia sendo invocado para um 

diferente tratamento das Academias, mormente da Portuense, quando as Cortes procuravam 

atender à situação dos professores de Instrução Superior. 

Vão nesse sentido as representações de Samodães, apoiadas nas resoluções do 

Conselho Geral de Instrução Pública de 85 que propunha que se melhorasse o ensino 

dos alunos, numa escola "onde nada se paga". 13° Dirige-se ao Ministro do Reino, aos 

deputados Oliveira Martins, João Arroyo, ao Conde de Castro, par do Reino. '31 

Este último reconhece, de facto, o estatuto especial das Academias e Samodães, 

homem de longa experiência parlamenatar, concorda que 'é difícil reformar na Câmara 

vitalícia as propostas que por mensagem lhe envia a electiva", insinuando , com velada 

ironia, a disfunção das instituições.132 

Localmente a Academia procura prestigiar-se e as instituições da Cidade re

conhecem e reclamam timidamente o seu papel interventa. 

A jovem Sociedade de Instrução do Porto, fundada em Fevereiro de 1880, 

interessada na "sólida educação liberal" m e animada pelas ideias pedagógicas e cívicas 

de Joaquim de Vasconcelos, procura coaptar, agora, a Academia para a iniciativa de se 

levantar um monumento, no Porto, ao Infante D. Henrique "nascido nesta cidade em 1394" 

134 e anima "centenários", tal como o havia feito com o de Camões e, mais recentemente, 

com o do Marquês de Pombal.135 

O ano escolar decorrera normalmente e só no curso de Escultura, com a crescente 

instabilidade de Soares dos Reis e a sua licença temporária. Serafim de Sousa Neves 

havia sido chamado para o substituir temporariamente. 

Oliveira Monteiro (E.S.B.A.P. - Ofício de diversas autoridades [1J; idem - Ofícios para diversas autoridades [2] ff 

15-15V). 
130 

Os alunos não pagavam quaisquer propinas, diferentemente do que se passava na Academia Politécnica do 

Porto. 
131 Vide ofícios nB 10, 11, 13, 14 de 10 de Junho de 1887 e nB 16, 17 e 18 de 17 e 18 de Junho (E.S.B.A.P. 

- Livro4/ Correspondência para o Governo, ff 5v - 10v). 
1 3 2 Vide ofício na 18, de 18 de Junho de 1887, dirigido ao Conde de Castro (Idem, ibidem, f.10). 
133 

A Sociedade de Instrução do Porto realizou nos anos 80 um conjunto de exposições diversificadas prolongando 

o espírito didáctico bem patente nas realizações do Centro Artístico Portuense. 
134 Vide oficio de 7 de maio de 1887 (ESBAP - Ofícios de diversas autoridades [1]). 



Aqui se matricula Marques da Silva no 2- ano, num curso frequentado apenas por Marques da silva e o 2= ano 
de Escultura 

6 alunos e em que obtivera no final do ano, a classificação de 13 valores, tendo realizado, 

como exame final, a Cópia de um dorso em quinze sessões, prova em que sobressaia 

o trabalho de António Peres Dias Guimarães. ,3é 

Marques da Silva matriculara-se, ainda, no 4- ano de Desenho histórico e no mesmo 

ano de Arquitectura Civil. 

Da análise do movimento, frequência e aproveitamento dos alunos, verifica-se que 

em Desenho histórico, com um total de matriculas que ultrapassava a meia centena, haviam 

feito exame 29 alunos, conseguindo boas classificações os alunos do 52 ano, António 

Alves Pinto, António Peres Dias Guimarães e Júlio Ramos, tendo sido "julgado digno de 

elogio" o Dorso de Ulisses, desenhado do antigo, de António Cândido da Cunha, aluno 

do 32 ano, que obteve 16 valores. 

Marques da Silva é aprovado e classificado com 12 valores e mesmamente apro- Marques da silva e o 4a ano 
de Desenho histórico 

vados são António Carneiro, Eduardo Alves, alunos do 2- ano, e José Joaquim Teixeira 

Lopes Júnior, do I e ano. 

Oito candidatos concorreram ao Prémio anual de Desenho histórico, tendo obtido 

menções honrosas António Peres Dias Guimarães e Alves Pinto com o tratamento do 

tema Mercúrio sentado, desenhado do antigo. 

Se em Pintura histórica, com escassos 4 alunos, merece destaque Almeida e Silva, 

aluno do 2- ano, com uma cabeça de expressão copiada do natural com que foi elogiado, 

obtendo 16 valores, é contudo o Curso de Arquitectura Civil que vai absorvendo maior 

número de alunos, embora seja diminuto o número dos finalistas que concluem anualmente 

o curso. 

António Peres Guimarães, Eduardo Augusto de Moura e Álvaro da Silva Mengo Marques da silva e o 4° ano 
de Arquitectura Civil 

concluem o 5e ano, com o mínimo de valores e Marques da Silva o 42 ano, também com 

Ctr. ofício ns 4 de 3 de Março de 1882 da Comissão Executiva do Centenário do Marquês de Pombal (E.S.B.A.P. 

- Ofícios de diversas autoridades [1]. 

Para a graduação do merecimento dos trabalhos de exame dos diferentes cursos vide a acta da Conferência 

Geral de 31 de Agosto de 1887 (E.S.B.A.P. - Conferências Gerais, ff. 107 v - 109). 
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dez valores, distinguindo-se Cândido da Cunha, aluno do 2- ano. 

Ao Prémio Soares dos Reis concorreram cinco candidatos e Marques da Silva Prémio soares dos Reis. 
Marques da Silva e o projecto 

foi premiado com o prémio pecuniário de 6$000 réis, elaborando o Projecto d'uma arca de uma arca de água 

d'agua. com alçado, planta e corte. Menções honrosas foram atribuídas a Eduardo de 

Moura e José Correia Martins Júnior, aluno do 2- ano. 

O Concurso Magno trienal de Arquitectura acabou por ficar deserto, com a 

desistência de dois candidatos, e ao Prémio trienal Barão de Castelo de Paiva, 

concorreram unicamente o antigo aluno e agora professor do Instituto Industrial, João 

Augusto Ribeiro que recebeu o prémio de 60$000 réis atribuído ao seu Bom Samaritano 

na Conferência de 31 de Agosto desse ano escolar, não sem deixar de se referir a propósito 

"a falta de conhecimento de estética, história de arte e arqueologia indispensáveis a quem 

pretende desenvolver qualquer assumpto histórico, biblico ou mitológico".137 

O Relatório de João António Correia apresenta ainda mapas comparativos do 

movimento dos alunos, como remate das actividades do ano escolar, com larga cópia de 

informações sobre os sucessos dos dois bolseiros em Paris, Tomás Costa e Ventura Terra, 

este agora no atelier de André, tendo sido admitido nas Beaux Arts em Março de 1887, 

com o n2 5, embora reconheça que os estudantes da Academia "saem d'aqui muito 

competentes em desenho, pintura, escultura e arquitectura; mas sem uns certos estudos 

literários ou científicos nunca podem ser artistas completos". 138 

As notícias de Tomás da Costa, dirigidas a Tadeu Furtado, dâo-nos o clima das 

dificuldades económicas do bolseiro que o inibem da moldagem de alguns dos seus tra

balhos, lançados para a caixa de barro, acrescidas de problemas de saúde, não deixando 

de estar presente no Salon (com um Busto de Criança), no qual a melhor escultura, 

segundo pensa, é a Diana de seu patron Falguière, pois "a medalha d'honra não prova 

coisa alguma porquanto ela é dada sucessivamente àqueles que ainda a não têm tido".'39 

137 
Vide relatório da Academia Portuense do ano lectivo de 1886 a 1887 in 4" volume/ Correspondência para o 

Governo, ff. 15 - 26. 
138 

Idem. ibidem. 
E.S.B.A.P. - Correspondência de bolseiros [...], carta de 7 de Junho de 1887, transe, ap. doe. n» 9. 
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Sacrifica todo o seu tempo e até a saúde, mas reconhece que (nem) sempre se 

vive em um meio tão desenvolvido tão activo e tão progressivo como (aquele)" e é por 

esta razão que a Itália não o chamará tão cedo", afirmação esta que passa pela sua 

observação, certamente não muito criteriosa, dos Grand Prix de Roma e seus envios que 

nada o têm entusiasmado. 

Ventura Terra escolhera, então, o atelier de Mr. André, atelier interno daEscola, 

secundarizando os atelieres externos pois que o melhor, o de Pascal, tem tido nos últimos 

anos maus resultados. 

Envia para a Academia Portuense catálogos de colecções publicadas pela Casa 

Mourocq que julga mais interessantes para os primeiros estudos de arquitectura. 

Na sua correspondência alude a Adães Bermudes,,4° reconhecendo que ele tem correspondência de ven
tura Terra, 

estudado algumas coisas mas "estando contudo muito longe de cumprir o seu dever" e 0 bolseiro 

"(tem) praticado (...) cenas que são verdadeiramente ridículas e às vezes vergonhosas 

possuindo por isso pouca simpatia entre as pessoas que o conhecem". w 

As cartas de Ventura Terra mostram os êxitos na Escola de Belas Artes, os anseios 

pelos ares de Portugal, porque o acham fraco de um pulmão o que corrobora com atestados 

médicos e petições (no mesmo sentido com o que o faz o ministro português em Paris), 

pelo que regressará temporariamente a Portugal.142 

A Academia vai preparando a 15ã Exposição Trienal, inaugurada somente em o ano escolar de 1887/88 

Dezembro, com o novo ano escolar de 87/88 já adiantado, ano decisivo na carreira de 

arquitecto de Marques da Silva no seio da instituição portuense. 

Não pôde a exposição realizar-se em 31 de Outubro desse ano e o Conselho A is» Exposição Trienal 

Académico adia-a para o primeiro de Dezembro "dia de recordações gloriosas", na ex-

140 A Gerência de 1886 do Ateneu Comercial do Porto, sendo presidente Agostinho Leão, concede uma soma 

pecuniária "para que este aluno da Academia de Belas Artes vá estudar a Paris" (— Ateneu Comercial no 50s 

aniversário da sua fundação, Porto, 1919, p. 245); a ideia de presionar Adães Bermudes é já expressa em O 

Primeiro de Janeiro de 28 de Junho de 1886, porque o "país ganhará um artista e a justiça ficará satisfeita" -

escrevia um leitor. 
141 E.S.B.A.P. - Correspondência de bolseiros [...], carta de 12 de Maio de 1887, ff. 73 v - 74. transe, ap. doe. 

n° 11. 
142 Em 19 de Novembro de 1887. Ventura Terra escreve de Seixas a Tadeu Furtado, agenciando nova partida 

para Paris aonde chega no dia 30 de Novembro (Idem, ibidem, f. 78, cfr. transe, ap. doe. ns 12. 5 3 



pressão do Director, "aniversário da exaltação ao trono da egrégia dinastia, que El-Rei 

gloriosamente representa", no discurso de Samodães. 

O Inspector exalta, sobremaneira, o "auspicioso exórdio da (...) carreira" de Ventura 

Terra que veio justificar o acerto da escolha do júri ("contestada" por alguns dos jornais, 

que emitiam a sua opinião deslumbrados pelo espectáculo das provas de OUITO candidato 

hábil no manejo do lapis e da pena") mas que "o júri estrangeiro isento de paixões 

(confirmou)" e, também os êxitos de Tomás Costa, no Salon.143 

A pretexto do Prémio Barão de Castelo de Paiva volta a envolver-se em 

considerações de carácter estético e ético, tentando ver na inspiração das concepções 

religiosas o "obstáculo insuperável à escola realista se ela pudesse tomar-se arbitra 

suprema". Afinal a velha questão entre o idealismo e o realismo que então se punha 

dramaticamente a Soares dos Reis, como bem supõe José-Augusto França.,44 

Soares dos Reis pede licença por sessenta dias para tratar da saúde e não assiste 

à Conferência de 14 de Dezembro em que Sousa Pinto é nomeado académico de mérito, 

com um currículo de participações em exposições em Paris, Londres, Nice e que, no último 

ano de pensionato, compusera o seu Ismael no Deserto que ficou sendo propriedade 

da Academia, exposto, aliás, na Trienal. 

Não vira o escultor, sequer, terminada a sua nova aula, no meio de "descon

siderações para com um estabelecimento que tem constantemente em Paris dois pen

sionados seus que (...) têm sido nomeados professores de grande número de escolas de 

desenho industrial: e estão exercendo lugares importantes em várias repartições de obras 

públicasí...)" ,45 

Percebe-se, neste clima inibida, o pedido de dispensa de Marques de Oliveira do 

Conselho Geral de Instrução Pública, desenganado já de que não passará a Academia 

143 Vide O Primeiro de Janeiro de 16, 17 e 18 de Junho de 1886; vide O Comércio do Porto de 18 e 19 de Junho 
de 1886.É manifesta a opção pelos trabalhos de Adães Bermudes em confronto com os de Ventura Terra. A 
Academia é mesmo injuriada porque "[talento], aspiração, perseverança, paixão da arte, tudo se apaga na velho 
pardieiro de S.Lázaro" (O Primeiro de Janeiro, 28.6.1886). 
144 FRANÇA, José Augusto - Art et vie artistique au Portugal au XIX siècle (cat), Paris, 1987, p.40. 
145 Vide relatório do ano lectivo de 1887-1888, de João António Correia, datado de 20 de Setembro de 1888 
(E.S.B.A.P. - 4" volume/ Correspondência para o Governo, ff. 35 v - 42. 



do estado em que a deixou a reforma de 44, 

No fim de Agosto de 88 graduam-se os trabalhos de exame final nos moldes 

costumados. 

Marques da Silva, em Desenho histórico trabalha uma figura de estudo do modelo Marques da siiva e o s» ano 
de Desenho histórico 

vivo e outra do antigo durante quinze sessões e será aprovado com doze valores, 

distinguindo-se outros como Alfredo Nunes dos Santos, Cândido da Cunha, António 

Carneiro e Eduardo da Costa Alves Júnior. 

Em Pintura histórica Almeida e Silva é "julgado digno de elogio" e Júlio Ramos, 

então no l 9 ano, é aprovado com treze valores. 

Marques da Silva matriculara-se também em Escultura e neste seu 3e ano, como o 1B ano de Escultura 

exame final realizará uma figura de estudo do modelo vivo em baixo relevo, classificando-

-se com 15 valores, bem como Augusto dos Santos, aluno do 4e ano. Júlio Ramos frequenta 

o mesmo curso e também é aprovado com classificação mais modesta. 

O curso de Arquitectura Civil neste ano lectivo, com menos alunos, apresenta 

melhores resultados gerais e há pelo menos dois finalistas. Marques da Silva e António 

Alves Pinto, ambos classificados com 14 valores, atingindo bom nível os trabalhos de Júlio 

Ramos, Cândido da Cunha, Eduardo da Costa Alves Júnior e sobretudo Augusto dos 

Santos, aluno do 2° ano, que, com desenho de um alçado do Teatro de Marcelo em 

Roma, obteve a classificação de 16 valores sendo "digno de elogio*. 

O Prémio Soares do Reis, com seis concorrentes, foi desta vez, atribuído a Júlio Prémio soares dos Reis 

Ramos que executou um Projecto d'uma fonte monumental. Uma menção honrosa foi 

concedida a Martins Júnior. 

O Prémio pecuniário de Desenho histórico, que constava de uma estátua de Premio pecuniário de De
senho histórico 

gesso, distinguiu os alunos Alfredo Nunes dos Santos e Bernardo José de Lima, e Marques 

da Silva obteve uma menção honrosa. 

Deste modo concluía José Marques da Silva os seus estudos na Academia Por- Marques da siiva e o termo 
dos estudos na Academia 

tuense de Belas Artes e preparava-se para os trabalhos do concurso para pensionista portuense 

de estado em países estrangeiros na classe de arquitectura, a realizar perante a 
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Academia Real de Belas Artes de Lisboa. 

Anunciado já em portaria de 23 de Junho de 1888, e com a enunciação do concurso para pensionista 
de Arquitectura 

respectivo prgrama, a ele concorreram três candidatos: José Marques da Silva, Arnaldo os trâmites 

Redondo Adães Bermudes, Júlio César Pizarro, este último aluno do 2- ano do Curso 

especial de arquitectura da Escola de Lisboa. '4Ó 

Os candidatos instruíram os seus requerimentos com a documentação exigida e 

Adães Bermudes junta-lhes um certificado da Escola de Paris, provando que nunca foi 

admitido a cursar os estudos e outro do Director da Escola Nacional de Artes Decorativas 

de Paris, provando que ali frequentou o curso de Bosse fragmentaire, de 7 a 12 de Março 

de 1887. 

A sessão de inauguração dos trabalhos começou em 18 de Outubro de 1888 às 

8 horas, tendo sido lidos os seis pontos relativos à primeira prova, consistindo em três 

assuntos para modelação d'ornato e outros três para desenho aguarelado, todos de 

composição decorativa. 

O tema sorteado para modelação foi um candelabro de três pés. visto por uma 

das faces no "estilo do renascimento". Em gabinetes permanentemente guardados por 

um empregado, os concorrentes realizaram a prova que terminou em 29 de Outubro e, 

com a presença do júri, foi vasada em gesso nos dias imediatos. 

Em 5 de Novembro, novamente o júri preparatório se reuniu com os concorrentes, 

tirando à sorte o ponto para a segunda e última prova do concurso. Marques da Silva 

extraiu o sorteio e o ponto escolhido tinha por tema Uma estação terminus de caminho 

de ferro para uma cidade de 200 000 habitantes. 

O programa propõe um edifício para uma vastíssima praça, no eixo de uma grande 

avenida que a ele conduzia, com grande exigência de valências, e quanto ao estilo diz-

se "deverá ser rico e principalmente muito característico", o que equivale a dizer nada ou 

quase nada, num jogo de ambiguidades que se fará estilo paradoxalmente. 

4 6 A.N.B.A - Pensionistas/Concursos e contratos/Anos 1864-1895. Vide Relatório do júri preparatório de 30 de 

Março de 1889, assinado por António Tomás da Fonseca, José António Gaspar e José Luís Monteiro, transe, ap. 

doc.n8 12. 
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O esboceto compreendia duas plantas, a fachada principal e um corte, e o projecto 

definitivo, além destes desenhos, deveria ter uma fachada lateral, devendo todos os 

desenhos ser aguarelados. 

Os esbocetos foram realizados consecutivamente, em 8 horas, pelos concorrentes, 

incomunicáveis nos seus gabinetes, e, no seu termo, conservaram, em seu poder as copias 

para o estudo ulterior do projecto definitivo que começou no dia imediato, isto é, no dia 

9 de Novembro e durou 50 dias úteis, sendo finalmente entregues em 9 de janeiro de 

1889. 

Do relatório do júri consta a análise detalhada dos trabalhos, quanto ao esboceto, 

ao projecto, à fidelidade ao programa, à disposição geral das plantas à impressão da 

fachada principal, às necessidades de serviço e circulações, cortes, soluções técnicas 

adoptadas e, ainda, a solução das provas de modelação d'omato. 

Marques da Silva mostra hesitações no esboceto, sendo satisfatório o projecto 

onde há modifiçòes que o valorizaram mas que se afastam do programa. 

O p i põe reservas quanto à solução da cobertura do edifício, no ponto de encontro 

do corpo principal com as alas longitudinais, acentua subterfúgios do autor, não deixa de 

considerar agradável o corte mas nota a má distribuição dos corpos em que se divide a 

fachada lateral interna. 

Quanto à prova de modelação o júri é extremamente severo, considerando-a de 

"notável mediocridade", com o desconhecimento da composição, de falta de nexo entre 

as partes e ausente de estilo. 

O esboceto de Adães Bermudes é considerado "escrupulosamente respeitado" e 

o projecto conformado ao programa com "um aspecto grandioso e original". 

Pensa o júri que foram acauteladas as comodidades do público, dá relevo às 

soluções alpendradas das fachadas laterais, embora julgue a fachada principal um pouco 

monótona na grande empena envidraçada. No entanto esta fachada interpreta o programa, 

"denota imaginação e tem um cunho de originalidade", parecendo haver aqui algumas 

contradições. 



Conclui o júri que, se não merece a distinção, é um bom projecto, é "muito digno 

de ser posto em obra". (Não estaria sibiiinamente expressa a resposta às interrogações 

portuenses quanto à Estação Central do Porto, já, então, equacionadas?) 

Quanto à prova de ornato tudo parece estar bem resolvido, o estilo é o exigido 

e "foi estudado conscienciosamente". 

As provas do terceiro concorrente são apreciadas negativamente e mesmo a pro

va de modelação se afasta do renascimento e tem um "sabor grego!" 

As classificações reflectem estas certezas, esta visão analítica das provas e Adães 

Bermudes é classificado em lg lugar, seguido de Marques da Silva, 

Vai nesse sentido o pensamento do júri, agenciando no sentido de Adães Bermu

des ser proposto para bolseiro porque nos seus trabalhos 'se mostrou superior aos de

mais concorrentes obtendo a classificação de bom em ambas as provas". 

A Academia Real de Belas Artes de Lisboa reunida em Conferência geral em Adães Bermudes pensi
onista de Arquitectura em 

3 de Abril de 1889, sob a presidência de António Tomás da Fonseca, confirma esta propos- Paris 

ta, após a leitura do parecer do júri de arquitectura, feita por José Luís Monteiro, segui

da de votação, em face da quai o júri propunha para pensionista Arnaldo Redondo Adães 

Bermudes. 

Júri onde a Academia Portuense estava ausente, sendo a presença dos arquitectos 

exclusivamente da Academia de Lisboa, com José António Gaspar, José Luís Monteiro 

e Luís Caetano Pedro D'Âvila.147 

Na mesma sessão Carlos Reis era proposto para pensionista em Pintura de 

paisagem, tal como no ano transacto havia sido proposto para pensionista em Pintura 

histórica Veloso Salgado. 

Marques da Silva não se conformou com os resultados do concurso e logo apre

senta protesto contra a decisão do júri que o Conselheiro António Maria de Amorim leva 

ao conhecimento da Academia.,48 

147 Idem - Actas da Academia/ 1883-1910, ff 50 v - 51 v, transe, ap. doe. nB; vide ainda A.N.B.A. - Livro da Corres
pondência com o Ministério do Reino, 1884 - 1905, of. na 193 de 5 de Abril de 1889, transe, ap. doe. na 13. 
148 A.M.S. -[Minuta de requerimento) s.d, cf.ap.doc.na 14. CO 



O seu directa convoca o júri do respectivo concurso cujo parecer confirma o que 

havia sido enviado ao Ministério do Reino "[ficando] de nenhum efeito todos os ar

gumentos que o requerente aduz a bem da sua pretensão". ,d9 

Será no sentimento da família que hão-de resolver-se os seus estudos parisienses. 

"Marques da Silva, parte para Paris em 89 com a bolsa do pai e a saquinho de 

libras que a mãe (amorosa e vigilantemente) lhe cosera no forro do casaco".,50 

149 A.N.B.A. - Livro da Correspondência com o Ministério, 1884-1905. of.n° 196. de 23 de Abril de 1889. 
150 CARDOSO, António (e outros) - Marques da Silva/Arquitecto/1869-1947, Porto, 1986, p.17. 



CAPÍTULO II 
MARQUES DA SILVA E A ESCOLA DE BELAS ARTES DE PARIS 



Com passaporte emitido em Outubro de 1889, o estudante José Marques da Silva 

parte para Paris, instalando-se no ne 37 da rua Denfert-Rochereau, aí ocupando modesto 

quarto de uma pequena colónia de artistas, com ateliers de pintura e escultura, subindo 

até às trapeiras.1 

No centro, um grande pátio, com um pequeno jardim e uma fonte de bronze que Marques da silva e Teixeira 
Lopes em Denfert-Roche-

alimentava de água a população. A proprietária morava numa das das da quadra e a velha reau 

porteira, Madame Baudin, preparava parcas refeições servidas algumas vezes no atelier 

de Teixeira Lopes, o escultor, aí instalado em 1887, tendo embora chegado a Paris em 

Maio de 85, em situação similar à de Marques da Silva, ambos preteridos nas provas 

oficiais para bolseiros do Estado no estrangeiro. Certamente os mesmos créditos limitados, 

a contabi l idade mais ou menos atenta e os recursos ao mont-de-pieté no limite das 

carências. 

A cidade comemorava o Centenário da Tomada da Bastilha e a Exposição Uni- A Exposição universal de 
Paris de 1889 

versai - ainda eco das Luzes e do Enciclopedismo - pretendia afirmar o estado republicano 

Para melhor conhecimento da vida dos artistas portugueses, em Paris, e das relações estabelecidas com outros 

compatriotas, aí radicados (ou que por ali passavam), vide TEIXEIRA LOPES, A. - Ao correr da pena/Memórias 

de uma vida... Gaia, 1968. São aí referidos, entre outros, Moreira Rato, Ernesto Condeixa, Joel da Silva Pereira, 

António Ramalho.Tomás Costa, Sousa Pinto, Rodrigo Soares, José de Brito, Ventura Terra, Carlos Reis, Augusto 

Santo, Adães Bermudes, Mariano Pina, José Domingues de Oliveira, Augusto Nobre e necessariamente Marques 

da Silva. 



do país com nexos imediatos na evocação da Revolução Francesa, tentando colocar-se 

acima das paixões políticas, com a "imagem de uma civilização nova, baseada sobre o 

imortal princípio dos direitos do homem", como se escreveu.2 

Desejada como festa, afinal no meio da crise do mundo industrial, mitifica o tempo 

através de sucessiva metáforas de um tempo também portuense que Marques da Silva 

testemunhava, que o Palácio de Cristal portuense pusera em suspensão e expectativa. 

De facto a Galeria das Máquinas de Dutert (1845-1906), esquiva à tipologa, é a 

metáfora daquele nos vãos e luzes, na amplitude do vazio, certamente humanizado por 

pontes móveis que transportam os visitantes sobre os objectos. 

É, aliás, - como dirá Benevolo - este "carácter dinâmico que adquire o projecto 

devido às suas insólitas dimensões, à decoração e à presença das massas" que afasta 

a construção dos critérios tradicionais, postulando novos problemas arquitectónicos, como 

aliás acontecia com a Torre de 300 metros, a Torre Eiffel, ao enfatizar a "nudez da 

arquitectura do ferro", na expressão de Hautcoeur.3 

Que a obra de Dutert tenha sido para Marques da Silva uma referência, que 

Dutert, reclamado como seu professor, tenha sido veículo de fidelidades prova-o, mais 

tarde, a proposta feita por Marques da Silva às autoridades portuguesas para que lhe 

seja atribuida condecoração adequada.4 

A Torre era metáfora ainda de uma arquitectura de pilares de pontes rodoviárias 

e ferroviárias ensaiadas em Portugal por Eiffel e seus engenheiros e arquitectos, com 

soluções inovadoras e já uma atenção a problemas estéticos que preocuparam sobrema

neira Seyrig e Sauvestre seus colaboradores na Ponte D. Maria Pia. É uma imagem 

acrescentada pelo aspecto feérico da exposição, no espectáculo e no efémero, e ainda 

2 
Vide BERGER Georges - Les expositions universelles internationales, leur passé, leur rôle actuel, leur avenir, 

conferência realizada em 29 de Abril de 1886. parcialmente transcrita em Le livre des expositions universelles 

1851-1989, Paris. Editions des Arts décoratifs - Herscher, 1983, p.81. 
3 HAUTCOEUR, Louis - Histoire de l'architecture classique en France, tome VII, Paris, 1957, p. 459, 
4 A.M.S. [Minuta de carta], s. identificação do destinatário e sem data expressa, num momento de fidelidades 

sensivelmente da mesma época em que o Conde de Samodães envia uma mensagem do Conselho da Academia 

Portuense a João Franco, ministro do Reino, pedindo uma condecoração para Victor Laloux (Cfr, E.S.B.A.P. - Livro 

5'/Correspondência para o Governo, ff.15-17). 



pelas superestruturas decorativas (que hão-de ser eliminadas em 1937). Mas ela é ainda 

o argumento final e "patriótico" de Eiffel... 5 

Com o Palácio, projectado por J. Formigé (1845-1926) aparatoso e sobrecarregado 

por uma cúpula com excessos ornamentais, constituiam-se, assim, as imagens mais 

persistentes da exposição no meio da obsolecência dos pavilhões nacionais, com a Europa 

reduzida sintomaticamente à representação de Espanha, com "a maior parte das Mo

narquias (a recusarem) estender a mão à República Francesa", estando apenas mas

sivamente representada a América Latina e a iniciativa privada, com numero-sas indústrias 

e associações, repudiando as considerações politicas e obedecendo à sua própria lógica. 

Foi essa a lógica da Associação Agrícola e Industrial de Portugal.6 

Desde a sua chegada a Paris, em 1889, Marques da Silva frequenta o atelier o atelier preparatório de 
Peigney 

preparatório de Peigney, na rua Visconti - tal como Bermudes - com lições de Matemática, 

Desenho e principalmente Desenho de Arquitectura, preparando-se para as provas de 

admissão à Escola. 

Joseph-Charles Peigney havia sido aluno de Jules André, tal como Georges 

Guichestre, sucedendo no atelier preparatório que este fundara na sequência da legisla

ção dos anos 80, (atelier frequentado por Ventura Terra) e que tivera de abandonar 

recentemente por razões de saúde, tendo falecido em Dezembro desse mesmo ano. 

(Peigney não menos afortunado falecerá nos finais de 91, e foi por isso que Adães Bermudes 

veio frequentar o atelier de Blondel).7 

Por Peigney se poderá perceber desde já uma linhagem que naturalmente de 

André conduzirá a Laloux. Em que circunstâncias? 

Já em Fevereiro de 90 Marques da Silva, é admitido como aspirant aos cursos 

orais e à Galeria da Escola, após registo de inscrição e apresentação do Encarregado 

5 LEMOINE, Bertrand - Gustave Eiffel, Paris, Fernand Hazan. 1984, p.78. 

Sobre o grau de adesão à Exposição vide Lemoine, Bertrand, o.c.p.94; vide supra, nota 2; cfr. ainda PICARD, 

Alfred - Exposition Universelle Internationale de 1888 à Paris [...], I, Paris, 1891-96, p.356 (vide transcrição parcial 

in Le Livre des expositions universelles 1851-1989, o .c, p. 84); vide ainda FRANÇA, José-Augusto - A Arte em 

Portugal no séc. XIX, II,Lisboa, Bertrand, 1967, p.89. 

Vide Nécrologie/Peigney (Joseph-Charles)/1851-1891, in "Association Amicale des Architectes [...] Bulletin [...]", 

4, 1891, pp.49-50. (Faleceu em 27 de Novembro de 1891). £ 3 



de Negócios de Portugal, o Conde de Azevedo, aí podendo fazer leituras na Biblioteca 

e desenhar nas colecções da Escola.8 

As provas de admissão à classe de Arquitectura far-se-ão em Março ou Junho = d e — * 

e Marques da Silva é admitido à «escola propriamente dita" em 6 de Agosto de 1890. 

Deverá inferir-se que não é bem sucedido na sua primeira tentativa, pois Peigney requer 

uma segunda inscrição para o "(seu) aluno" para a sessão de Julho de 90. • 

O concurso de admissão é bastante exigente e pressupõe um conjunto de provas 

de carácter prático e um segundo julgamento sobre provas de carácter dentífico, conforme 

dspodções enquadradas no Regulamento da Escala de 1883 que sofrera apenas algumas 

alterações de pormenor, com novas decisões ministeriais, a partir de 1891.10 

São provas com diferentes coeficientes, em termos de classificação, sendo de 

maior ponderação as de Composição de Arquriectura, Geometria Descritiva e Matemática. 

A prova de Ornamento constava de um desenho ornamental segundo um gesso 

para o qual se prescreve menos "brio" e mais um "desenho simples", sendo o modeio 

escolhido entre grifos, cariatides, modilhões. vasos...ao gosto de Ancelet e não menos da 

sua formação de arquitecto. É uma prova sem grandes estudos preparatórios, tal como 

a de Modelação, proposta pelo escultor Aliar. 

A Composição de Arquitectura, a prova com mais peso (com o factor doze de 

multiplicação) no primeiro conjunto, com tema dado pelo professa de Teoria, o arquitecto 

Edmund Guillame, constava, na sessão de Julho, da execução de um esquisse, com 

planta e corte, fachada e pormenor de um Tribunal de primeira instância para uma 

cidade departamental, com um programa bastante minucioso, arrastado das salas de 

maior aparato até aos espaços destinados ao porteiro, com a tripartição de escalas na 

sua apresentação.11 

8 Cfr. [Dossier d'élève] in A.N.P-AJ 396, ff .52-58-
9 Idem, ibidem, f.55. . . . . . , „ , 

'0 vide Reguiamento da Escola ao tempo de Marques da Silva em Paris: [...] Règlement de I Ecoie NaUonale et 

Spéciale des BWX-Arts, Paris, Librairie Delaire Frères; [...] Règlement de racole (Edition de 1895), Paris, Ubra.ne 

Delaire Frères. 1895. 
" A.N.P.-AJ» 125 - Concours d'admission du 16 de juillet 1890. Vide programa transcrito ap. doc. n 1. 



Marques da Silva obteve a classificação necessária nas três provas pelo que pôde 

ser admitido à segunda parte do concurso, com exercícios de Cálculo, exames de Aritmética 

e Álgebra, Geometria descritiva e História, tendo nesta última disciplina desenvolvido o 

tema História dos preliminares e condições da paz de Westfália, bem alheio aos 

seus estudos portuenses, mas recuperado nos cursos do Professor Lemonnier. '2 

Perante o sucesso das provas. Marques da Silva é admitido à escola em segunda 

classe, vindo a fazer os seus principais estudos no atelier de Laloux, discípulo de Jules 

André a quem assistiu, no atelier interno da Escola, desde 1888. Preparava, assim, a 

sucessão desejada pelo mestre, envelhecido e carecido de saúde, mas o atelier vai-lhe 

ser negado, com algum escândalo e aparato, com a interposição de Moyaux, levando à 

criação do atelier livre de Laloux, 'esvaziando" o atelier oficial, na maré do desacerto, 

quando André se finara nos finais de Janeiro de 1890. 

Por André se perceberá Laloux. 

Herdeiro das "qualidades eminentes de Lebas e Labrouste, traduzidas em zelo 

e eloquência, atento ao problemas da composição, à busca da simplicidade e à planta, 

alheio às seduções do rendu, André, o primeiro titular dos ateliers oficiais criados pela 

reforma de 1867, soube manter "os seus jovens discípulos - tal como Laloux - na via do 

bom senso, no respeito dos modelos da Antiguidade e da Renascença, na busca e no 

estudo do partido mais simples de toda a composição, cuidando religiosamente da 

planta". '3 

Marques da Silva seguiu Laloux, tal como havia feito Ventura Terra, numa época o atelier Laloux 

em que os ateliers livres suplantavam em prestígio os internos da Escola. 

Em Victor Laloux concorriam, segundo os testemunhos de Godefroy, "a nitidez Formação e Pers 
lidade do "Patron" 

Os arquivos consultados nào informam sobre os temas de Geometria Descritiva dados por Pillet; a Composition 

en Mathématiques, de 21 de Julho de 1890, é dada por Mace de Lépinay, professor de Matemáticas Especiais 

no Liceu Henrique IV, nomeado examinador em substituição de Salício, entretanto falecido. 
, 3 Louis Jules André (1819-1890) nasce em Paris, de família modesta. Obteve o Grand Prix de Roma em 1847. 

Esteve em Roma e Atenas. Vide a propósito: [Vários] - Paris - Rome - Athènes/ Le voyage en Grèce des Architectes 

français aux XIX e XX siècles. Paris. E.B.A., 1982, pp.194 -194; E.R.-L.J.André, Architecte et professeur d'Architecture 

in "La Construction Moderne", 15 de Fev° 1890, pp. 227-228; Guadet, J- (...) André (Louis Jules) 1819-1890 in 

"Association amicale des Architectes [...] Bulletin", 2, 1890, pp. 3-6 



da precisão dos conselhos e o seu poder de adaptação às tendências e aptidões de cada 

um e ainda da sua exactidão" que aliás se tipificam nas diferentes marcas deixadas em 

Terra e Marques da Silva. ,4 

Formado no atelier de André, é sensível ao Patron, parece seguir-lhe o percurso 

que passa, também, pelo Grand Prix, obtido em 68 com uma Catedral, com o confortável 

modelo de S. Pedro de Roma, de desenho irrepreensível na precisão e delicadeza , com 

um grande sentido do amplo e do grandoso, embora com pouca invenção (o que certamente 

convinha à Academia). 

Na sua estadia romana, Laloux é particularmente sensível à arquitectura paladiana 

de Vicenza - embora não o traduza à evidência - e ultrapassa o quadro regulamentar das 

suas obrigações, com a publicação de textos teóricos. '5 

Na Villa Médicis encontrará "afinidades electivas e o espírito de séraiT que se 

deviam repercutir sobre o décor das suas construções, aqui se desviando de uma maior 

contenção em André.1ò 

O próprio Laloux - com desajeitada justificação - ainda a propósito de Palladio, 

julga-o "conforme ao (seu próprio) instinto decorativo que tem necessidade de esplendores". 

A ideia do décor leva-o à extrapolação e os seus primeiros envios de pensionista 

"zeloso" são recebidos com severidade pela Academia, pela inexactidão na expressão dos 

cortes e pelos abusos arqueológicos. 

Aquilo a que chamamos extrapolação arqueológica não terá a ver com vlollet-

le-Duc e a sua noção de restauro? Que não era a da Academia, no meio da querela entre 

góticos e romanos? E Ginain, relator destes envios, não representará a norma? 

Os envios do quarto e quinto anos, com um tema novo para a Academia, isto é, 

o sítio de Olímpia, são aceites com outra magnanimidade, reforçada, certamente, pelo 

1 4 Vide GODEFROY, J - Bulletin de la Grande Masse, 1931 (já publicado no Boletim da S.A.D.G., 1926). 

[Vários] - Paris - Rome - Athenes/Le voyage en Grèce des architectes français au XIX e XX siècles, o.c. pp, 266-

273; vide os textos teóricos: LALOUX, V. et MONCEAU. P. - Restauration d'Olympie: l'histoire, les monuments, 

le culte et les fêtes, Paris. Maison Quantin, 1889; LALOUX, V. - L'architecture grecque, Paris, Maison Quantin 

Éditeurs, 1888. 

Sobre a estadia na Villa Médicis vide LECONTE, Marie - Laure Crosnier (e outros) - Victor Laloux/1850-1937/ 

L'architecte de la gare d'Orsay. Paris, 1987, pp. 10-12. 



relator, Jules André, e valem-lhe o interesse e o apoio material da Direcção de Belas Artes. 

Convêm os apaniguados e os críticos no saber arqueológicode Laloux, na sua 

"necessidade de esplendores" e na comum tendência a outros bolseiros de "mobilar" os 

restauros com profusão. 

Este gosto da sobrecarga deu lugar, a falar-se com ironia da sua imaginação 

egípcia". Que a imaginação essa, podeMhe-á ter sido aumentada pela viagens na Grécia, 

Constantinopla, Ásia Menor e Egipto. 

Acabam, afinal, todos por reconhecer a qualidade da sua "quase verdade" no 

trabalho de restauro e, em 1885, recebe a Medalha de Honra do Salon e em 1889 a 

Medalha de Ouro da Exposição Universal de Paris, já ao tempo de Marques da 

Silva. 

Laloux não deixa de ser um produto da Academia, também ele "guardião da tradição 

e da disciplina" e como Prix de Rome, nas condições expressas, estava-lhe reservado 

o sucesso, com o acesso à carreira de professor. 

Carreira, logo no início, prestigiada com a atribuição do Grand Prix a Pontremoli 

em 89, seguindo-se-lhe Normand, Tronchet e Chaussemiche, contemporâneos de Marques 

da Silva. 

A estrutura do atelier de Laloux era do tipo patriarcal, com a presença viril e "a 

faça tranquila" do Patron, então na casa dos 40, o Pére Laloux, e os alunos hierarquizados 

em nouveaux e anciens, a modo das fraternidades, com ritos de passagem (à la broche) 

em espírito de atelier, a ao ritmo Beaux Arts, aprendendo fazendo. 17 

A Escola de Belas Artes apenas professava cursos teóricos de Ciências e História 

e competia-lhe dar o tema dos concursos. ,8 

17 Estes aspectos já foram por nós referidos. Cfr. CARDOSO, António (e outros) - J. Marquas da Silva/Arquitecto/ 

1869-1947, o.c.17. 
18 

Para acompanhamento do currículo de estudos, do ensino da arquitectura, desenvolvimento da carreira e 

aspectos relacionáveis vide o catálogo que acompanhou a exposição realizada no Museu d'Orsay de 9 de Dezembro 

a 1 de Março de 1987, redigido por Annie Jacques - La Carrière de l'Architecte au XIX siècle, Paris, 1986; para 

os mesmos tempos consultar ainda DREXLER, Arthur (e outros) - The architecture of the Ecole des Beaux-Arts, 

Londres, Seeker & Warburg Ld. 1977; JACQUES. Annie - The programmes of the architectural section of the Ecole 

des Beaux-Arts, 1819-1914 in The Beaux-Arts and nineteenth-century French architecture, Londres. Thames and 

Hudson. 1982. pp. 59-66. 



De facto, a educação arquitectónica adquiria-se fora dela, isto é, nos ateliers. 

Embora os esquissos fossem realizados em tempo limitado, en loge, os projectos eram 

estudados no atelier em colaboração e cumplicidades. 

O trabalho de "negro", em que o jovem estudante ajudava o mais velho, era prática 

corrente, mormente na preparação do concurso para o Grand Prix. A isso que não se 

esquivou Marques da Silva "negro" de Lemaresquier. 

O Grand Prix nestes anos 80/90 de Marques da Silva exigia, segundo Épron, muito 

carácter, escala e proporção, consubstanciados em "fábricas engenhosas, truques de 

atelier, acentuando uma tendência que hoje alimenta a teorização sobre o "estilo" Beaux-

Arts que acaba por se reflectir no espírito dos ateliers e na escola, se não como elemento 

pedagógico pelo menos como elemento estimulador. " 

O princípio pedagógico reinante assentava fundamentalmente na emulação. Os Princípios pedagó 
gicos. 

concursos en loge, os mensais ou outros, com diferentes limites de tempo, respondem A emulação 

a esta lógica. 

Os esquissos são uma das faces da estratégia. Limitados no tempo (normalmente 

doze horas) reclamam soluções expeditas mas consistentes, pois são elementos de aferição 

da fidelidade ou desvio em relação à norma em que se instituem e se traduzem. 

O rigor da composição fundamenta-se, consequentemente, no trabalho do esquissso 

durante o qual o aluno, tendo em vista o programa, a "cegueira" da exigência, deve 

encontrar o partido desejável e ajustável ao desenvolvimento do projecto. 

É neste agenciamento, com subtilezas de visualização, com a adequação a es-

Para o estudo da problemática "Beaux-Arts" desenvolvida, sobretudo, após a exposição no Museu de Arte 
Moderna de Nova Iorque, de 29 de Outubro de 1975 a 4 de Janeiro de 76, "The architecture of the Ecole des 
Beaux-Arts", vide os trabalhos fundamentais: 

DREXLER, Arthur (e outros) - The architecture of de Ecole des Beaux-Arts. o.c. ( o volume por nós consultado é 
uma reimpressão de 1984); MIDDLETON, Robin (ed.) (e outros) - The Beaux-Arts and Nineteenth-Century French 
Architecture, o.c.: [Vários) - The Beaux-Arts/AD (Architectural Design), Londres, 48. 11-12, 1978; SOLA-MORALES, 
I. de - Dalla memoria all astrazione.Llmitazione architettonica nella tradizione Beaux-Arts. "Lotus Intema-tional", 
33, 1981, pp. 112-119; VAN ZANTEN, David - Le système des Beaux-Arts in "Architecture d'Aujourd'hui, 11 de 
Dezembro, 1975, pp. 97-106; GOURNAY, Isabelle - Document! di architettura/L Tools des Beaux-Arts e la modernité: 
il "grand tour" americano (1926-39), in "Casabella", 493, Julho-Agosto, 1983, pp.40-47; GRUNCHEC, Philippe -
Le système des Beaux-Arts in "Beaux-Arts, 12, Abril. 1984, pp. 48-53. 
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quemas mentais feitos e refeitos na repetição, na adaptação a formas arquetípicas, no 

que à planta respeita, que está uma boa parte do sucesso, em que o vício é tangente 

à virtude. Porque a planta - já o vimos - é a supina afirmação do magistério, suposto que 

só ela gerará uma fachada, o que não será desacerto como contraponto à arquitectura 

construída na época, quase o seu reverso, na afirmação dos alçados e do décor. 

Pese embora a fatta de documentação sobre o atelier Laloux, como um todo, como 

a recente exposição sobre o arquitecto mostrou, é lícito supor-se que os interesses pela 

teoria da Arquitectura x a visão historicista e ecléctica, uma cultura visual imperassem 

também no atelier. Que peso teria a sua biblioteca, os modelos, a informação e o seu 

trânsito para além da sua presença diária no atelier? 

Os estudos teóricos interessaram-no e, mais do que a Restauration d'Olympie 

(...) isso é visível em L'Architecture grecque que publica em 1888, com sucessivas edições, 

reclamando, como se escreveu, os princípios claros e precisos fixados pelos gregos, 

indispensáveis às leis da lógica construtiva, apesar de uma nova civilização, como o próprio 

Laloux acentua. 

Há nos seus alunos, e o caso de Marques da Silva é documentável, a tentativa 

de acompanhar dentro do cenário desejável aquilo que à Arquitectura respeita, sobretudo 

o pragmático e o programático dos concursos como os números de La Construction 

Moderne e de l'Architecture revelam quando, nalguns casos, se circunscrevem, ainda em 

Marques da Silva, ao período parisiense.21 

Admitido na escola propriamente dita. Marques da Silva entra como vimos em 2S 

classe em 6 de Agosto de 1890. Só então poderá intitular-se aluno da Escola de Belas 

Artes e poderá assistir facultativamente aos cursos científicos que só os aspirants eram 

obrigados a seguir. 

Marques da Silva seguiu os cursos de Matemática, Geometria descritiva. Estéreo-

Of) 
í u Exposição realizada no Museu d'Orsay de 26 de Maio a 30 de Agosto de 1987, com catálogo e textos argutos, 

entre outros, de Marie Laure Crosnier Leconte e Isabelle Gournay - Victor Laloux / 1850 -1937/ L'architecte de 

la gare d'Orsay, Paris. 1987. 

O período parisiense de Marques da Silva é de facto acompanhado pela compra (ou assinatura) de La Con

struction Moderne e de L'Architecture, como os seus arquivos revelam. 



tomia Perspectiva e Construção, professados, respectivamente, por Brisse, Pillet, Marcel 

Lambert, Julien e Paul-Louis Monduit, sempre enquadrados na prática dos concursos 

como um dos processos da avaliação. 

Há de certo modo uma hierarquização destas disciplinas científicas ou, pelo menos, 

há uma pequena teia de precedências a observar. 

Para o estudante realizar os concursos de Construçãotem de ter concluído os 

exames de Matemática e Mecânica, com provas en loge, e ainda Geometria Descritiva 

e Estereotomia; para realizar os concursos de Estereotomia e Perspectiva é necessário 

ter obtido uma menção em Geometria descritiva. 

Tudo concorre, pois, para uma valoração da prova de Construção, aquela que A prova de construção 

possibilita a maia pontuação, com uma graduação de 5 a 2 pontos. É uma prova exigente 

e absorvente com exercícios en loge, ao longo do curso, com exercícios especiais nos 

ateliers e um concurso de Construção Geral que dura três meses e é seguido de um 

exame oral. Requer cerca de uma dúzia de desenhos, pretende apresentar um projecto 

de construção com incidência nos pormenores da pedra, ferro, madeira e com cálculos 

de Matemática a ele atinentes. 

Ainda em 2- classe o estudante realiza estudos numa área intitulada Ensino 

simultâneo das três artes, participando em exercícios de desenho de figura, a partir de 

gessos, e modelação de ornamentos em baixo relevo e ainda um concurso en loge de 

Composição decorativa que Marques da Silva realizou, embora não conste do seu certi

ficado de estudos, assinado pelo Director da Escola, Paul DUBOIS, em 8 de março de 

1897. 22 

Finalmente Exercícios de História da Arquitectura é mais um concurso de 

arqueologia que neste anos 80-90 privilegia a Antiguidade Grega e Romana. 

O desenho, como disciplina, aplicado às diferentes matérias dos cursos, pressu

punha, como julgamento, os concursos de emulação, aplicáveis em maior número aos 

2 2 A.M.S. - Certificado de Paul Dubois, Director da École Nationale des Beaux-Arts, em desacordo com o Dossier 

d'élève ns 4235, A.N.P.-AJ" 396. 



Concursos de arquitectura. 

Estes constavam de exercícios analíticos de arquitectura e de concursos de 

composição, devendo os alunos ter obtido duas menções, como critério de precedência 

para a realização dos segundos. 

Os Concursos obedecem a estratégias diferenciadas e ajustáveis a diferentes os concursos. 
•+. A r\ Estratégias e Pro-

situaçoes. O plano curricular não se inscreve em estritos critérios anuais ou anos escolares, gramas 

Os limites temporais do Curso de Arquitectura são, à partida, a idade do próprio aluno 

que não pode ter menos do que quinze anos no momento da admissão nem mais do que 

30 anos no final do curso. 

No ano escolar tem, no entanto, de apresentar pelo menos dois projectos rendus 

ou tomar parte em dois concursos de elementos analíticos ou passar em dois exames ou, 

em alternativa ainda, ter apresentado um projecto rendu e ter passado a um exame ou 

ter feito o Concurso de Construção. 

Terá de obter em cada uma das classes uma pontuação fixada e sabida, isto é, 

para passar para a I9 classe de Arquitectura terá de obter 6 valaes, sendo 2 pelo menos 

em elementos analíticos e 2 em projectos rendus e alcançar, ainda, uma medalha ou 

uma menção honrosa em Matemática, Geometria descritiva, Estereotomia e Construção 

e também em Desenho ornamental. Desenho de figura desenhada, Ornamento modelado 

e Estudos de História. 

Significa tudo isto que, teoricamente, um estudante pode completar a 29 classe 

de arquitectura apenas num ano mas, normalmente precisa de dois a quatro anos. 

Marques da Silva realiza todas as obrigações em matéria de exames, clausulados 

e concursos relativos à 29 classe num espaço de tempo que vai de 8 de Janeiro de 1891 

a 9 de Janeiro de 1893, isto é, sensivelmente num prazo de dois anos.23 Pressente-se 

nele uma boa estratégia face aos exames e concursos. 

23 
José Luís Monteiro é admitido em 2 ' classe em 17 de Outubro de 1873 e passa para 1= classe em 5 de Agosto 

de 75; José António Gaspar ó admitido em 2« classe em 30 de Abril de 1868 e em 1 ' classe em 4 de Agosto de 

70; Ventura Terra é admitido em 2» classe em 5 de Maio de 1887 e em 1« em 20 de Agosto de 90; Adães Bermudes 

é admitido em 2» classe em 27 de Fevereiro de 1891 e não consegue entrar em 1 ' classe, após quase três anos 

de permanência em 2a classe. 
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Logo após a sua admissão em 2s classe em 8 de Agosto de 1890, inscreve-se Admissão em 2a ciasse 

no Concurso de elementos analíticos, conforme o aviso de 7 de Novembro, jà no novo 

ano escolar.24 

Guillaume, o professor de Teoria, propõe como tema: A porta principal de um Guillaume Professor de 
Teoria da Arquitectura 

Palácio do Senado. Do programa consta que esta porta, com entrada para um grande 

vestíbulo, será precedida de um átrio ligado a pórticos que cercam o pátio principal. O átrio 

será de a d e m corínfia e ligar-se-á a pórticos da mesma ordem. A decoração compunha-

se de uma guarnição, de um friso e de uma cornija com consolas, tudo ornado de esculturas. 

Os esquissos constam da planta do pórtico com o arranque do vestíbulo dos pórticos 

à escala 1/200 e do alçado e corte da porta no dobro. 

O rendu, com entrega marcada para 3 de Janeiro seguinte, era composto de 

planta à escala 1/100, o alçado e o corte na escala 1/20. Todos os desenhos deviam estar 

terminados, isto é, executados a traço e com aguadas. 

Verifica-se que os concursos de elementos analíticos - introduzidos desde 1876 os concursos de ele
mentos analíticos 

- preparam os alunos para uma aproximação à arquitectura clássica, com a utilização de 

uma gramática de motivos dóricos, jónicos e coríntios, com a acentuação das proporções, 

o manuseamento das escalas e elementos de décor e uma iniciação à teoria das sombras, 

mediante a utilização das aguadas. 

Aliás, o segundo concurso, também de elementos analíticos, com aviso de 9 de 

Janeiro de 91 com o tema. Fachada de um pavilhão de divertimentos para uma 

fonte de água termal, deixa ao estudante a escolha da ordem adoptada, insistindo 

nos pormenores da base, capitel e entablamento da ordem adoptada na galeria do I e 

andar. 25 

O programa do pavilhão, levantado na "promenade" da estância, exigia um rés-

do-chão, vestíbulo, sala de reuniões ou buvette, uma sala de bilhar, escadaria e "pormenoirs" 

cobertos. 

24 A.M.S. - [Concours d'éléments analytiques/le 7 de Novembre 1890], transe, ap. doc. nB 2. 
25 A.N.P.-AJ52 135 [Concours d'éléments analytiques/du 9 janvier 1891/2' classe], transe, ap. doc. na 3. 
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No Ie andar ficariam uma biblioteca, uma sala de descanso e de estudo, terrasses 

ornados de flores e uma galeria aberta sobre as esplanadas cuja ordem comandaria 

verdadeiramente os elementos analíticos que se lhe devem referir. 

Feita a apresentação dos esquissos, o rendu teria lugar em 28 de Fevereiro, 

utilizando o diferente jogo de escalas, como se fazia norma. 

O Concurso é julgado em 9 de Março e, tal como no primeiro, Marques da Silva 

obtém uma 29 menção (equivalente a um ponto, ou vala), perfazendo, deste modo, os 

dois pontos mínimos exigidos e com esta dupla participação ficou garantido o ano esco

lar 2Ó e a progressão desejada que se concretiza sequentemente na participação no 

Concurso de emulação de 4 de Março, proposto por Guillaume com o tema: Uma casa 

hospitalária para a Tunísia. 21 

Trata-se de um estabelecimento servido por religiosos hospitalários, situado entre 

duas cidades, de apoio a viajantes e indígenas que aí poderão encontrar abrigo durante 

as horas de intenso calor e repousar, segundo o uso das suas regiões. 

Compunha-se de um vasto pórtico ou abrigo, de um refeitório, de uma cozinha, 

de um pequeno claustro com seis células para a comunidade e de uma pequena capela 

e outros equipamentos de apoio. 

O estudante faria os esquissos, a planta geral do rés-do-chão e do I s andar, um 

alçado e um corte na escala 25/1000.0 rendu a entregar no dia 2 de Maio teria as plantas 

à escala 1/100 e o corte no dobro. Faz-se notar no programa que a negligência do esquisso 

será pretexto para ficar fora de "concurso". É um concurso em que o papel da composição 

é relevado. 

Julgado em Maio de 1891, Marques da Silva obtém uma segunda menção (1 

ponto), sendo as três primeiras menções atribuídas a três alunos de Guadet, professor 

Tal como estipula o arta 52 do Règlement de l'École [...], 1884. o.c.p. 18. O estudante tem de apresentar no 

ano escolar dois projectos rendus ou tomar parte em dois concursos de elementos analíticos ou passar em dois 

exames. Pode também apresentar um rendu e passar a um exame ou fazer o Concurso de Construção. Se tal não 

se verificar será considerado demissionário. 

A.M.S. - [Concours d'émulation/4 de Mars 1891 [...]; vide ainda La Construction Moderne. VI. 4 1 , 1891, pp. 485-

-486. 



de um dos ateliers internos da escola, Provensal, Champeaux e Schoellopf. 

Não deixa de reconhecer a Construction Moderne que alguns projectos apresen- concurso de Geometria 
Descritiva 

tam fachadas bem "estilizadas", contendo reminiscências de algumas construções 

improvisadas no campo de Marte em 1889, fachadas "bonitas", tais como as de Marques 

da Silva, Baudot, Fuchs e Mercier.28 

Prepara-se Marques da Silva para o Concurso de Desenho Ornamental.29 Os concurso de Dese
nho Ornamental 

trabalhos executados constam de desenhos "d'après nature" ou do antigo. Ancelet examina 

os trabalhos executados no seu curso e recompensa Marques da Silva com uma menção, 

isto na sessão de 30 de Maio de 91. 

Ainda no mesmo período, antecedendo as férias escolares, Marques da Silva, 

havendo frequentado o curso científico professado na Escola por Jules Pillet30, apresenta-

-se a exame na segunda sessão do Concurso de Geometria Descritiva cujo edital é 

de 15 de Junho desse ano, com inscrição nos oito dias seguintes. 

A prova circunscreve-se à realização en loge num período de seis horas, de uma 

épure numa folha demi-aigle, com intersecções de superfícies e aplicação de sombras 

normais a 45 graus, tomando por objecto um pináculo.31 

A prova é julgada em 26 de Junho e Marques da Silva obtém uma menção a que Prova de Matemática 

correspondem dois valores. 

Deste modo, e em face do já exposto critério de precedências, são criadas as 

condições para se apresentar às provas de Matemáticas e sobretudo Estereotomia que 

realizará já em Outubro, no começo de um novo ano escolar. 

A prova de Matemática, na sequência do curso professado por Brisse32, anunciada 

em 19 de Outubro, trata fundamentalmente do cálculo de ângulos e a superfície de um 

triângulo e uma segunda parte propunha ao concorrente encontrar as pressões exercidas 

28 
Cfr. La Construction Moderne, oc. p. 486. 

2 9 A.N.P.-AJ52 45, p.214. 
30 

Jules-Jean Désiré Pillet, arquitecto, era professor da Escola, tendo sido nomeado em 1883, sucedendo a 
Ossion-Bonnet. Foi autor de vários livros didácticos. 
3 1 A.N.P.-AJ52 138; A.M.S. - [...] Un pinacle [...], transe, ap. doc. n» 4. 
32 

Charles-Michel Brisse, agregado da Universidade, professor desde 1877, tendo sucedido a Caqué. -IA 



sobre planos inclinados e com aplicação das fórmulas obtidas a uma situação proposta 

em função do peso e dos ângulos formados por esses planos inclinados com a linha de 

terra.33 

Trabalho realizado em duas horas en loge, após exame sobre as matérias do 

curso, foi classificado em 30 de Outubro, sendo Marques da Silva aprovado com uma 

menção (dois valores). 

Nesta mesma data foram publicados os resultados do concurso da cadeira de concurso de Estereo-
tomia 

Estereotomia. dirigida por Marcel LambertM em que Marques da Silva obtém mais uma 

menção (traduzível em dois valores), desconhecendo-se com rigor alguns aspectos desse 

concurso. Nas provas de Estereotomia eram realizadas um certo número de épures e 

havia um exame sobre esses desenhos e as matérias do curso. 

Tendo em vista a cronologia dos concursos é possível supor-se que Marques da 

Silva realizou (ou, pelo menos inscreveu-se) o segundo projecto de Estereotomia das 

pedras do ano de 1891 cujo assunto era um Monumento para a cremação dos corpos, 

com entrega do projecto em 25 de Julho. O programa é interessante e através dele faz 

uma aproximação à arquitectura funerária que a seu tempo realizará com grande qualidade. 

O mesmo programa, com intencionalidade, refere, como exemplo a reter pelos concorrentes, 

idêntico monumento levantado no cemitério do Père Lachaise.K 

Em 27 de Novembro, desse mesmo ano, recebe Marques da Silva uma menção 

(um valor) pelos trabalhos executados nos cursos de Ensino Simultâneo com a apre

sentação de desenhos "d'après nature", (ou do antigo) que foram objecto de análise de 

um júri presidido pelo pintor Adolphe Yvon que havia sido professor de alguns bolseiros 

portugueses, nomeadamente Silva Porto e Pousão. ** 

História da Arquitectura, como já se escreveu, é uma disciplina a cargo do arquitecto concurso de História da 
Arquitectura 

3 3 A.N.P.-AJ" 138. 

Marcel Lambert, arquitecto de formação, é professor de Estereotomia e levantamentos de plantas desde 1888, 

havendo sucedido a Durand-Claye. 

A.N.P.-AJ52 138; A.M-S. - [,..]Un monument pour la crémation des corps 
3 6 A.N.P.-AJ52 45, pp.222-225. 



Lucien Magne37 que ultrapassa o conceito teórico que lhe parece subjacente. A componente 

prática é a mais relevante e deverá antes falar-se de arqueologia, num momento em que 

o pensamento arqueológico informa soberanamente a visão da arquitectura, determina-

o curricularmente, baliza o pensamento do Instituto e se hipostasia - e (ou) revê nos 

"envios" dos Prix de Rome, embora o próprio Magne, já em 89, testemunhe que "a 

arqueologia substituindo-se à arte torna-se na verdade um obstáculo da arte moderna". 

(Mas que arte moderna? devia também perguntar-se! Estilo ecléctico, evidentemente...) 

Mas é ainda verdade que pelos regulamentos de 1883 a História da Arquitectura 

é uma espécie de pós-scriptum, ou adenda, aos concursos de 2S classe. 

Marques da Silva realizou o concurso em data que se ignora com rigor38 mas é 

classificado em 10 de Dezembro, tendo sido aprovado com uma menção (um valor), 

realizando estudos de fragmentos de arquitectura de diferentes épocas, durante seis dias. 

Havendo de perfazer um total de seis valores nos Concursos de Arquitectura, 

Marques da Silva vai inscrever-se no concurso de emulação de 4 de Novembro de 1891, 

cujo tema é uma Calcografia, estabelecimento para a conservação de colecções de gra

vuras antigas ou recentes, estimuladoras da gravura através da reprodução de obras 

primas. 39 

Daí o programa prever fundamentalmente uma galeria de exposições permanentes, 

uma sala de vendas, um atelier de impressão, um depósito de matrizes, um armazém de 

papel e de tinta e alojamentos para o director, para um comissário de vendas e para o 

porteiro. Os esquissos, a planta, corte e alçado deveriam ser realizados na escala 0,005 

m e o projecto definitivo a entregar em 2 de Janeiro de 92, apresentavam escalas di

ferenciadas em relação ao rés-do-chão, andar, e ao alçado, sendo este apresentado numa 

outra escala. 

37 

Lucien Magne (1849-1916), arquitecto, desde 1891 rege a cadeira de História da Arquitectura até então a 

cargo de Lenoir. Será com Émile Bénard e Victor Laloux, um dos autores dos anteprojectos para a Gare d'Orsay 

(1897), que terá projecto definitivo de Laloux. 
38 

Os temas respeitantes à época de Marques da Silva, em 2a classe, não estão nos Archives Nationales (A.N.P.) 

onde o arquivo da E.B.A. foi depositado, com fundos que vêm até aos começos dos anos 30 deste século. 
3 9 A .N.P. -AJ" 131 [45]; A.M.S. - [Concours d'émulation/4 Novembre 1891 [...]. Une Chalcographie [...), trans, ap. 

doc. na S; vide ainda La Construction Moderne, VII, p. 195. 



Neste concurso Marques da Silva obtém uma segunda menção (um ponto), o que 

não deixa de traduzir uma mediana regularidade. 

Certamente por estratégia e cálculo, vai sequentemente tomar parte nos Concursos concurso de ensino simul
tâneo das três artes 

do ensino simultâneo das três artes e, já, em 12 de Janeiro, após exame, deliberação 

e voto, é-lhe atribuída uma menção (um valor) pelos seus trabalhos modelados segundo 

um gesso; em Março, Maio e Junho obtém menções pelos desenhos apresentados a 

concurso, desenhos d'après nature ou do ant igo.4 0 

Logo retoma os Concursos de Arquitectura, inscrevendo-se no Concurso de 

Emulação/Esquissos de 8 de Junho, com tema dado pelo professor de teoria: Uma 

sala de jantar de Verão. 41 

A sala situar-se-ia no interior de um bosque, teria um embasamento formando 

terraço, numa parte da qual haveria escritório com as suas dependências, agenciadas e 

dispostas com possíveis anexos em que a comodidade se juntaria à solidez. 

O acesso ao terraço f ar-se-á por uma rampa ou escadas que poderão estar ornadas 

com fontes e estátuas. 

Não é um programa com qualquer novidade, representa a produção do século 

burguês, mas não traduz exigências reais quotidianas, antes é um exercício em que os 

problemas de composição se casam com as propostas decorativas evidentes ou sugeridas 

no programa. 

O resultado do concurso é do dia 7 do mês seguinte e Marques da Silva obtém 

mais uma segunda menção (um valor), ficando agora apenas a um ponto do total exigido 

para os Concursos de Arquitectura. 

Já então se ocupava de uma das provas mais exigentes e trabalhosas do curso, 

a prova de Construção - remate de um curso (quase o único) seguido com assiduidade o concurso de cons
trução, 

pelos alunos - anunciada em 12 de Abril de 1892 e proposta pelo professor Monduit42 Temaeprograma 

40 A.N.P.-AJ62 45. pp. 233 - 234; idem, ibidem, pp. 244-245; idem, ibidem, pp.248-249; idem, ibidem, pp. 254-255. 
41 A.N.P.-.AJ" 131; A.M.S. [Concours d'émulation/du 8 Juin 1892 [...] Une salle à manger d'été [...], transe, ap. 
doc. na 6. 

Paul-Louis Monduit, arquitecto, é professor de Construção desde 1886, sucedendo a Brune. 

77 



com o tema: A entrada de um Museu/biblioteca, a desenvolver durante três meses, a 

que se seguirá um exame oral, como já referimos. * 

Analisando o programa, verifica-se que se trata da construção parcial de um Museu. 

O rés-do-chão elevado, com um vestíbulo, dará acesso a salas de escultura e uma escadaria 

levará ao primeiro andar. Uma biblioteca situar-se-á sobre o vestíbulo e as salas de escultura, 

e um segundo andar, de ático, conterá um depósito de livros. Este andar será servido por 

uma escada secundária. O subsolo conterá diversas dependências e será coberto por um 

piso de ferro, composto de vigas e vigotas, suportando o tijolo. O vestíbulo e as salas do 

rés-do-chão serão abobadadas em pedra ou em massa mista; o primeiro andar será forrado 

sem curvaturas, e o chão será em ferro. Pontos de apoio intermédio serão apenas colocados 

no subsolo e no rés-do-chão; a caixa da escada será coberta por uma abóbada de ossatura 

metálica. A armação dos telhados será em ferro e a natureza da cobertura será deixada 

à escolha dos concorrentes. 

Estes deverão representar o corte tranversal das salas e escadaria, as diferentes 

plantas de um vão e ainda o alçado de um vão. Pormenores de construção para a alvenaria, 1 

para o ferro, épure de estabilidade das abóbadas e uma memória resumindo os cálculos 

relativos às dimensões principais completam o programa. 

O facto de conhecermos uma parte das peças desenhadas permite-nos acentuar 

a grande qualidade do desenho, o carácter da pormenorização e da execução segura e 

rigorosa, ajuizar da versatilidade e adequação aos materiais, das aguadas delicadas e 

sobretudo da monumentalidade "beauxartiana" do projecto. Uma bela "fábrica"! u 

O exame oral incidiu sobre três perguntas tiradas à sorte, de um conjunto de três 

grupos, uma por grupo. Perguntas essencialmente de carácter técnico sobre flexões, 

pressões, tensões, dilatações, estabilidade, etc. 

Em 12 de Agosto o júri publica o resultado do concurso e Marques da Silva obtém 

uma primeira menção (dois pontos). 

4 3 A.M.S. - [...] Project de Construction Génerale/L'antreé d'un Museé-Bibliotháque [...], transe, ap. doe 7. 
4 4 Vide algumas peças do concurso rubricadas por Monduit (A.M.S.). 



É um concurso charneira na vida do estudante de arquitectura, prova de resistência 

e teste de capacidades, na diversificação, mobilizada do espírito de corpo do atelier, da 

fraternidade, da coesão. 

A coesão suscitada e renovada ao longo do ano académico, nos jantares, nas 

canções e nas festas do Carnaval, com a Balada do Rougevin, no Baile das Quatr(z)-

Arts 45, duas criações "Laloux" de 91 e 92, gera o comprometimento e a entreajuda, até 

à la charette, e prepara o sucesso. 

Desencadeiam-se, finalmente, as pulsões, a festa ante o sucesso quebra mo

mentaneamente o ritmo "autoritário", da Escola o disfarce leva à pantomima, ao quadro 

vivo e desagua no banho "lustral" na fonte de S. Michel, ainda homenagem de excesso 

a Davioud... *> 

Depois a pequena pausa, as curtas férias em Portugal e no novo ano académico 

o Concurso de Perspectiva, com que finalizará o currículo científico de segunda classe 

de Arquitectura. 

Anunciado em 25 de Outubro, com tema dado pelo professor do curso, Félix concurso de Perspe
ctiva 

Julien 47, o programa propõe o traçado da perspectiva de um nicho esférico, com indicação 

das sombras, segundo a direcção dos raios escolhidos pelos concorrentes. ^ 

Na épure são indicadas a linha do horizonte, o ponto principal, a distância prin

cipal, real ou reduzida, os pontos de fuga, devendo o desenho ser executado sobre uma 

folha 1/2 "grand aigle". 

O resultado do concurso é publicado em 3 de Novembro e Marques da Silva é 

classificado com uma menção (dois pontos). 

O Concurso de Composição decorativa vai absorver Marques da Silva. É uma concurso de compo
sição decorativa 

prova inscrita no Ensino Simultâneo das Três Artes e o programa proposto pelo Conselho 

Superior em 1 de Dezembro tinha por tema Uma pia baptismal, isolada no centro de 

4 5 Vide convite para o Moulin Rouge endereçado a Marques da Silva (A.M.S.). 
4 6 Vide fotografia de grupo tirado aquando do final do concurso de Construção (A.M.S.). 
4 7 Pierre-Félix Julien, arquitecto, é professor de Perspectiva após a sucessão de Chevillard. 
4 8 A.M.S. - [Concours de Perspective du 25 Octobre 1892 [...], transe, ap. doc. n8 8. 



uma capela, composta pela pia propriamente dita, com uma cobertura em bronze anado, 

com uma base em degraus arredondados e acompanhada de anjos, com uma figura de 

S. João Baptista, em bronze, coroando toda a pia baptismal. 49 

Esta era a primeira prova do concurso realizada en loge no dia 2. Os esquissos 

dos concorrentes das secções de pintura, escultura e arquitectura são expostos e o júri 

admite à prova definitiva os concorrentes que, em conformidade com os esquissos, realizam 

os projectos agora modelados. 

Marques da Silva vence as duas etapas do Concurso e a Comissão de que Laloux 

faz parte, atribui-lhe uma menção.M 

Após estas provas Marques da Slva vai concluir a segunda classe com um Concurso 

de Arquitectura, um projecto rendu, com edital de 2 de Novembro de 92, subordinado 

ao tema: Uma Escola primária numa Câmara Municipal. 

É um dos temas estatisticamente mais tratado nas Beaux-Arts, com uma ligação 

às preocupações educativas da época, tema que Guillaume, na verdade pouco inovada, 

vai herdando dos seus antecessores, às vezes com o aproveitamento do próprio programa. 

É um projecto para uma comuna de pouca importância e portanto a simplicidade 

devia aliar-se à pretensa economia do projecto. 

O programa explicita que ele se comporá de uma escola para rapazes e outra para 

raparigas, de alojamento para os professores e de uma Câmara Municipal. 51 

Cada escola com entrada própria, teria um vestíbulo, um alpendre coberto e um 

pátio de recreio com retretes. 

Os alojamentos dos professores seriam separados por jardins e dependências. 

Comportariam uma cozinha ampla servindo de sala de jantar, um escritório, uma zona de 

fogão, cave e dois quartos com banho. 

A Câmara Municipal, com entrada independente, compreenderia um escritório, uma 

4 9 A.N.P.-AJ52 45. pp. 265-267 e pp. 273-274. 
5 0 Laloux é um dos membros renováveis da Secção de Arquitectura que integra também membros do Instituto e 

membros permanentes e após 1898, como membro do Instituto, tem uma posição de acrescentado prestígio e 

influências nos júris da escola. 
5 1 A.M.S. - [Concours d'émulation/ le 2 Novembre 1892], trans, ap. doc. ns 9. 



sala de reuniões para o Conselho Municipal, um gabinete para arquivos e um depósito 

para uma bomba de incêndios. 

Apresentado o esquisso, o rendi/teve lugar em 31 de Dezembro, com planta, alçado 

e corte, sendo uma parte do projecto desenhada somente a lápis. 

O resultado foi publicado em 9 de Janeiro de 93 e Marques da Silva obteve uma 

primeira menção (dois valores), completando um total de 7 nos concursos de arquitectura, 

ultrapassando, assim, o legalmente estabelecido. 

É nesta data admitido em primeira classe, percorrendo as etapas possíveis de uma Admissão em primeira 
classe 

estrutura hierarquizada, com vários níveis, desde a admissão ao Grand Prix. Hierarquização 

que necessariamente se verificou na progressão em segunda classe, quer nos cursos, nas 

precedências, na avaliação, na eleição dos temas de concurso e no seu grau de dificuldade 

(resposta à seriação tripartida de "standards explícitos", -a que se refere Annie Jaques- a-

pontando para um primeiro grupo, com temas de âmbito balnear, um segundo grupo, liga

do à problemática educativa, e um terceiro que percorre as várias expressões do "monu 

mento").52 

Em primeira classe os estudos eram quase exclusivamente artísticos. Se o 

estudante seguia os cursos de História da Arquitectura, o currículo insistia sobremaneira 

sobre os seis projectos rendus e os seis esquissos que constituíam globalmente os 

Concursos de arquitectura que ia escolhendo e realizando em função dos pontos a obter 

-expressão dos regulamemntos- e conforme a sua estratégia pessoal. 
É verdade que os programas eram mais completos, variados e mais exigentes os programas dos con

cursos de primeira clas-

que os de segunda classe, podendo afirmar-se que os projectos rendus, abordavam se 

temas como escolas, museus, teatros e grandes construções e os esquisssos pormenores 

de grandes edificações ou então pequenas construções como um estabelecimento comercial, 

uma torre de relógio, etc, por entre a retórica de alguns temas e o pragmatismo de outros, 

isto é, grandes construções e monumentos utilitários e projectos de sonho, quase utópicos 

52 A propósito desta tripartição ou arrumação de temas dominantes vide JACQUES. Annie - La carrière de l'architecte, 
o.c, pp. 33-34. 



(no entanto sábios momentos de composição, decoração e estudos do desenho). 

Os programas destes projectos continuam a ser dados pelo professor de Teoria, 

com diferentes tempos de realização - esquissos de doze horas e projectos estudados 

em dois meses. 

Para estes estudantes de primeira classe havia grandes concursos anuais que 

proporcionavam não só a atribuição de medalhas e valores, remetidos para o currículo, 

mas ainda prémios pecuniários, alguns de grande monta, com diferentes motivações de 

patronagem. 

Um dos mais antigos, o Prémio Rougevin, instituído em 1857 53 pelo arquitecto 

Auguste Rougevin, em memória de seu filho (aluno da escola de Belas Artes), consistia 

nestes anos de Marques da Silva em duas somas de seiscentos e quatrocentos francos, 

atribuídos aos dois primeiros alunos classificados no concurso de Ornamento e ajus

tamento, realizado en loge, durante sete dias; o Prémio GodeboeufM, instituído por Madame 

Lecon em 1881, em memória de seu irmão, que dá o título ao Prémio, tinha um valor de 

setecentos e quarenta francos e era concedido aos alunos de arquitectura, consistindo 

"no estudo, desenvolvido como que para execução, com pormenores e perfis de uma obra 

arquitectónica de natureza especial", tal como serralharia, plumbaria e trabalhos em 

mármore... com execução nos ateliers em quinze dias, depois de esquissos en loge, em 

doze horas. 

São dois prémios que dão particular atenção ao exercício do décor, embora o 

Godeboeuf acentue ainda a grande atenção devotada à diversidade de utilização dos 

materiais, importante no destino do arquitecto, notadamente ao nível de equipamentos. 

Por este via se possibilita, de facto, uma ampliação das disciplinas, num quadro 

de repetições e no desenho de projecto, e, afinal, a visão pluridisciplinar oitocentista do 

arquitecto na sua íntima ligação com as artes e ofícios, com algumas notícias, certamente 

impuras, do movimento Arts and Crafts. 

5 3 Vide Règlement de l'École Nationale et Spécial des Beaux-Arts (Edition de 1895), Paris, Librairie Delaire 

Frères, p. 33. 
5 4 Idem, ibidem, p. 34. 



Pa aqui se subsomem ainda alguns aspectos das artes decorativas a que Marques 

da Silva foi particularmente sensível nas suas obras e que o Ensino Simultâneo das Três 

Artes ajudava a institucionalizar. 

Nos começos de 93, e já em primeira classe, como referimos, é nesta área que 

por estratégia vai realizar os seus primeiros concursos escolares, podendo depreender-

se que estava atento e desejaria participar em Portugal no concurso para o Monumento 

a Afonso de Albuquerque, a erigir em Lisboa, cujo programa em breve seria publicado e 

publicitado entre os bolseiros portugueses em Paris. 

Com efeito, pela figura desenhada do natural. Marques da Silva consegue uma 

segunda medalha no concurso de 30 de Janeiro de 1893, com o ganho de dois pontos. 

É uma distinção na sua carreira55, sendo esse ano atribuída também a Terra e Binet, 

também alunos de Laloux. (Aliás, os sucessos dividiram-se ainda, com o mesmo peso, pelo 

atelier interno de Ginain.) 

Em Março seguinte obtém uma primeira menção pelos seus trabalhos modelados 

segundo um ornamento em gesso " e na mesma data também uma primeira menção 

pelos seus desenhos executados d'après nature ou segundo o antigo57, conseguindo 

nos dois concursos um total de dois valores.58 

São trabalhos executados em doze horas, julgados por um júri misto, onde tomam 

parte professores de Estudos Simultâneos e de Composição decorativa e pintores, es

cultores e arquitectos, tirados à sorte dos júris em exercício na Escola. 

Procura Marques da Silva participar no Concurso de emulação de Fevereiro 59 e 

se não podemos comprovar a sua inscrição (e porventura o insucesso), verificamos que 

toma parte no Concurso de sete de Março, com um esquisso sobre o tema: Um banco 

dos mordomos de uma igreja paroquial. 

5 5 A.N.P.-AJ5245, pp. 278-282; vide ainda [...] Année Scolaire 1892-1893/Distribution de prix et médailles d'émula

tion [...], Paris. Imprimerie Nationale, 1893, p. 35. 
5 6 Idem, ibidem, p. 287. 
5 7 Idem, ibidem, p.286. 
5 8 A.M.S. - [Feuille de valeurs...] 

No arquivo de Marques da Silva (A.M.S.) está o programa impresso do concurso de 7 de Fevereiro de 1893, 

tendo Guillaume proposto: Um palácio para uma Faculdade de Ciências. 



O programa refere a colocação do banco numa zona reservada em face do púlpito, 

afectada aos mordomos e aos oficiais da comissão fabriqueira. Banco com costas e 

genuflexório, executado em marcenaria, poderia ser ornado com pinturas ou incrus-tações 

de esculturas e atributos religiosos, de acordo com o estilo da igreja cuja escolha era 

deixada aos concorrentes que deveriam fazer a planta, o corte e o alçado, *° 

Tema e programa ajustado ao temperamento voluntarista de Marques da Silva e 

à sua manipulação expedita das soluções, como convinha a um trabalho en loge de doze 

horas. 

Adivinha-se que o trabalho final deve ter sido satisfatório, conseguindo com ele 

uma segunda menção, equivalente a dois valores, no julgamento de 6 de Abril de 93.6 ' 

Nesta data chega de facto, aos artistas portugueses, em Paris, a notícia oficial 

da abertura do concurso do Monumento a Afonso de Albuquerque, dando-se cumprimento 

ao estabelecido no testamento de Luz Soriano (1802-1891).62 Interessava sobremaneira Monumento a Afonso 
de Albuquerque 

O escultores e a arqui tectos. Concurso em Portugal 

Ventura Terra terminara os estudos d e arqui tectura d e primeira classe, fa l tando-

Ihe apenas a ob tenção d o Diploma M pelo que pede a prorrogação da sua bolsa M o que 

Paul Dubois confirmava em Maio/Junho, afirmando que Terra "(obtivera) todos os valores 

exigidos pelos novos regulamentos para concorrer ao Diploma de arquitecto". tó 

Bermudes, irregular nos estudos, já em Fevereiro faltava à prova de Construção 

6 0 A.N.P.-AJ52 1462 [...] Concours d'émulation du 7 Mars 1893/1re Classe [...]. f. 275. 
6 ' Cfr. supra, nota 58. 

Simão José da Luz Soriano, historiador e político serviu D. Pedro e a causa liberal, formando-se em Medicina, 

em 1842. Escreveu algumas obras sobre o liberalismo, notadas pelo acervo de material recolhido, nomeadamente 

a História do Cerco do Porto. Lisboa. 1846-49. Faleceu em 18 de Agosto de 1891 e do seu testamento constavam 

vários actos pios e várias deixas de amizade e gratidão, bem como o testemunho dos fervores patrióticos quanto 

à erecção dos túmulos de Vasco de Gama e Luis de Camões e o Monumento dedicado à memória do grande 

Afonso de Albuquerque, "[uma] outra divida que também há já séculos devia ter sido paga pela nação portuguesa 

[...] a um tão grande homem, comsummado politico e notável general [...] subordinando ao seu mando todos os 

potentados com quem contendeu [...]". (in Testamento de Simão José da Luz Soriano [...]); vide A.N.B.A.-Carta de 

Henrique de Barros Gomes ao Conde de Almedina, datada de 5 de Setembro de 1892. 
6 3 Cfr. carta de 23 de Fevereiro de 1893, dirigida à Academia Portuense (E.B.A.P. - Correspondência de bolseiros 

[...]. f. 114. 
bA E.B.A.P. - Correspondência de bolseiros [...], ff. 115-117. 
6 5 Idem, ibidem, f.117. 
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que justifica com certificado de doença passado pelo Dr. Mello Viana, prenunciando uma 

perfuração do tímpano. Mas José Luís Monteiro na Real Academia de Lisboa não deixará 

de considerar que o trabalho do bolseiro de 27 de Fevereiro de 91 a 5 de Janeiro de 93 

é "demasiado insignificante". ** 

José Teixeira Lopes que concluirá o curso de Arquitectura na Academia Portuense 

no ano transacto, está em Paris, por diligências e gastos familiares, frequentando o atelier 

de Blondel, sem que se lhe adivinhem sucessos. 

Só o irmão, o escultor Teixeira Lopes, que vinha expondo no Salon as suas 

esculturas, com boa recepção, como o Caim. A Viúva, apresentada agora em mármore 

(reclamando a premiação que não obterá) e se afirmava em exposições no País, após 

1890, se poderia considerar disponível para, com Marques da Silva, poder participar no 

Concurso. Poder-se-ia (dever-sena) considerar liberto das responsabilidades académicas 

dos bolseiros e Marques da Silva, mesmamente, podia gerir o seu próprio tempo. 

A comemoração da Figura de Afonso de Albuquerque, segundo Teixeira Lopes, 

"prestava-se a uma obra de entusiasmo patriótico, obra expressiva e decorativa" e ambos 

se empenham em realizar a maquette para apresentar em Lisboa no prazo marcado. 

Há uma curta suspensão nos concursos parisienses de Marques da Silva para que 

se ultime o trabalho que o próprio Teixeira Lopes nos finais de Junho trará de comboio 

de Paris, no meio de peripécias, sendo ainda admitido a concurso pela acção de Veloso 

Salgado e pelo interesse de Bernardino Machado, Ministro das Obras Públicas.67 

Oito foram os projectos apresentados "todos (afirmando) grandes progressos na 

arte nacional", como escrevia Caetano Alberto em O Ocidente68, sendo os principais 

intervenientes no concurso os escultores Moreira Rato, Simões de Almeida, Costa Mota, 

Teixeira Lopes e os arquitectos José António Gaspar, Júlio César Pizarro e Marques da 

6 6 A.N.B.A. - Actas da Academia - 1883-1910, [Acta de 3 de Agosto de 1893], ff. 68-70v. 
6 7 Vide A. Teixeira Lopes, Memórias [...]. o.c. pp.122-123; ainda, a propósito, é documento interessante a carta 

de Marques da Silva a Bernardino Machado, datada de Paris, 22 de Julho de 1893, agradecendo-lhe o interesse 

(mostrado) pela sua obra, com data posterior à publicação dos resultados do Concurso, talvez mais inocente do 

que o que pode parecer. (Col. do arq. Fernando Távora - Porto). 
6 8 C A . - Monumento a Afonso de Albuquerque, in "O Ocidente", Lisboa, XVI, 526, 1893, ff. 170-171. 



Silva. 6* 

"Portugal" é a divisa do projecto de Teixeira Lopes e Marques da Silva e se o projecto de Marques 
da Silva e Teixeira Lopes 

desconhecemos a sua memória descritiva, podemos, no entanto, referir os principais 

elementos estruturais e decorativos com a marcação da esplanada de uma fortaleza orneada 

sobre a qual se ergue uma coluna assente sobre um pedestal simples mas circundado 

por um grupo de figuras alegóricas em alto relevo. Sobre a coluna a estátua "muito baixa 

e obesa", segundo o Ocidente e, ao lado do pedestal, dois leões descansando em plintos 

pardelipipédicos. 

Tal como já escrevemos, a presença mítica de Quinhentos, a busca de um estilo. 

a fundamentação de Vamhagen, a consonância semântica, terão sido já as responsáveis 

pelo Monumento a Albuquerque, na então, Parca D. Fernando, em Belém e por isso à 

proposta Beaux-Arts de Marques da Silva e Teixeira Lopes, "com as reminiscências do 

grande arco da Estrela em Paris", que O Ocidente lhe aponta, sem critério, sobrepòe-

-se o projecto de Costa Mota "de verdadeiro estilo manuelino, perfeitamente estudado 

e sentido".70 

Continumaos a julgar que o projecto de Marques da Silva e Teixeira Lopes peca 

fundamentalmente pela escala, pela má solução escultórica do herói, mas não podemos 

deixar de novamente relevar, numa análise comparativista, uma visão mais inovadora do 

seu projecto, ultrapassando o conceito arqueológico de "monumento", redobrando-lhe a 

função pela vivência do espaço de uma esplanada de fortaleza, com escada de acesso, 

concepção de nítida raiz arquitectónica. 

A visão nacional, quase nacionalista, sobrepôs-se à linhagem parisiense e o próprio 

Teixeira Lopes não deixa de considerar o projecto de Costa Mota respeitável, merecendo 

o primeiro prémio, tendo sido atribuído ao seu projecto (e de Marques da Silva) o terceiro 

prémio, por sorteio, havendo sido atribuído o segundo ao projecto de Simões de Almeida 

e de Júlio Bizarro que também mostrava as certamente desejáveis marcas do neomanuelino 

6 9 Vide apêndice iconográfico. 
7 0 CARDOSO, António (e outros) - J. Marques da Silva/Arquitecto/1869-1947, o.c. p.19. 



de que comungaria o júri aquando do julgamento, em 11 de Julho de 1893, e que era 

composto pelos testamenteiros de Luz Soriano, pelo escultor Vítor Bastos, da Real 

Academia de Belas Artes, por Sousa Monteiro, da Academia Real das Ciências, e Luciano 

Cordeiro, da Sociedade de Geografia de Lisboa. 

E "(por) fortuna - escreveu-se - a política não se meteu neste concurso, todo 

particular" o que, como moralidade, é excelente, dir-se-á... 

Marques da Silva continuou, porém a sua carreira de estudante e tomará parte 

no Concurso de História Geral da Arquitectura, de 10 de Junho, com tema e programa 

de Lucien Magne. Consta de um rendu de um Fogão para a Sala dos Estados em 

Puy~en-Velay. 

Este fogão de sala contribuiria para a decoração e formava o fundo do lado oposto concurso de História 
Geral da Arquitectura 

ò Catedral. E no contexto dado, com atenção ao sítio, com demolições e reconstruções, 

supôr-se-ia que a sua edificação permitiria evocar os grandes fogões/chaminés dos séculos 

XIII-XVI, ornamento principal dos grandes salões, como o do Palácio dos Condes de 

Poitiers ou a do Palácio Ducal de Dijon. 

Poder-se-ia admitir que o pano da chaminé poderia ser sobrepujado por uma tribuna 

acessível do lado da sala por uma escada aberta e que a caixa da lareira permitiria prolongar 

a parte superior da tribuna e completar a direcção da empena a reconstruir. 

O material a utilizar seria a pedra aparelhada, as soluções construtivas evocariam 

a época, tendo em conta que a sala de Puy teve outrora o duplo destino de sala de 

assembleia e sala de justiça. Daí a disposição monumental adoptada geralmente na 

decoração da empena, em frente da qual tinha lugar o tribunal. 

Os concorrentes fariam um esquisso da planta, do alçado e o corte do banco do 

fogão, e o rendu, com os mesmos desenhos, noutra escala, mas só parcialmente.71 

Verifica-se através deste concurso qual o sentido do Curso da História da Ar

quitectura, encaminhado para o desenho de projecto, com simulações pragmáticas, por 

A.N.P.-AJ52 148, [...] Cours d'Histoire Générale de l'architecture /Rendu /Concours d'émulation du 10 Juin 1893 
[...]; vide transe, ap. doc. ns 10. 



onde se filtram conceitos de arqueologia e restauro - e sobre eles se ha-de debruçar 

Marques da Silva na prática profissional, não sem uma posição deliberadamente crítica 

- em espírito de época e ainda em relação com os Exercícios de Historia de Arquitectura, 

de segunda classe. 

No referido concurso, com resultados públicos em 23 de Junho, Marques da Silva 

amealha mais um valor, isto é, uma primeira menção (com medalhas atribuídas aos seus 

colegas Gougeon, Moyeux e Binet), quando cumulativamente preparava no atelier Laloux 

o rendu que teria lugar em 29 de Julho, respeitante ao Concurso de emulação de 6 de 

Junho, cujo tema era Uma Escola Normal Superior.72 

No programa estabelece-se o destino da escola, a formação de professores para 

os Liceus e Faculdades da Universidade, com cursos de três anos e com um número de 

alunos na roda da centena e meia. O edifício compor-se-ia de um rés-do-chão, com pátio 

de entrada, vestíbulo, um locutório, alojamento para o ecónomo com armazéns, cozinha 

e dependências, dois refeitórios, um grande laboratório de Química, um pequeno laboratório 

para vinte alunos, um gabinete de professor, uma sala de conferências, um pátio com 

abrigos envidraçados, uma Sala de Actos, um grande laboratório de Física, uma série de 

pequenas salas de estudo, uma enfermaria. 

Haveria ainda no rés-do-chão um jardim para o Directa, um pequeno jardim botânico 

com um lago, canteiros de árvores para o passeio dos alunos e um pátio coberto com 

bilhar e retretes; um primeiro andar com apartamento para o Director, salas para as 

colecções, pequenos laboratórios e gabinetes dos professores, gabinetes de Física, salas 

de conferências e biblioteca; segundo andar com dois apartamentos, dormitórios de alunos, 

dez quartos para antigos alunos preparando o doutoramento. 

Isto tudo num terreno rectangular que não excederá na sua maior extensão os 

cento e cinquenta metros. Esquissos e rendu constarão de plantas, alçados e cortes, de 

acordo com as instruções do programa, não podendo aqueles ser negligenciados nem o 

rendu apresentado a lápis, sob pena de serem colocados fora de concurso. 

72 A.N.P.-AJ52 142, [...] Concours d'émulation du 6 Juin 1893 [...] 



Projecto laborioso, bem em sintonia com exigências pedagógicas da época ele 

correspondia também, por feliz acaso, e com as necessidades imperiosas no caso português. 

Pensamos que o tema interessou francamente o estudante/arquitecto e poderá 

ver-se aqui o prenúncio das suas actividades no âmbito do equipamento escolar e a sua 

capacidade de resposta às exigências portuenses dos começos do novo século, como 

a seu tempo constataremos. 

Após a elaboração deste projecto, classificado nos primeiros dias de Agosto com 

uma menção, Marques da Silva regressará a Portugal onde restará quase um ano, durante 

o qual participa no Concurso para o Monumento ao Infante D. Henrique, no Porto aberto 

pelo edital de 24 de Agosto de 1893 e com o prazo de entrega a 31 de Dezembro do 

mesmo ano. 

A maré nacionalista ia esgotando o século na celebração de centenários, tes

tamento final ou requiem de uma geração que fora cosmopolita, vencida e já descrente, 

mas, em breve, desfocada pelos ventos republicanos, pela raiva do Ultimatum, com novos 

elas patrióticos, uma nova visão do Império e um refluir expectante sobre si mesmo. 

Novamente uma busca de ancestraliades, de romantismos serôdios, e retemperes 

nas sábias lições do passado. 

Já a Sociedade de Instrução do Porto se havia interessado pela solenização do 

Centenário do Infante D. Henrique " e a sessão solene realizada em 3 de Abril de 1889 

no Salão Gil Vicente, do Palácio de Cristal, foi o seu maior eco, através do orador António 

Cândido, e o seu silêncio... sobretudo após o Ultimatum.74 

A ideia do Centenário é tomada e retomada após a dissolução da Sociedade de 

73 Eduardo von Hale, vogal do Conselho Científico da Sociedade, apresentou, já em 4 de Março de 1892, a 
proposta para se erigir um monumento ao Infante; foi nomeada uma comissáo especial, composta por várias 
personalidades, entre as quais Joaquim de Vasconcelos; os deputados pelo Porto secundaram no Parlamento, 
esta iniciativa, apresentando, na sessão de 24 de Abril, um projecto de lei. (Cfr. Diário da Câmara dos Senhores 
Deputados de 24 de Abril de 1882, p. 1204). Há uma sintonia quanto à ideia de um monumento ao Infante, mas 
logo se pressente uma disputa entre Porto e Lisboa, o que levará Joaquim de Vasconcelos a escrever: "Lisboa 
teve Camões; deixem-nos o infante..." (Carta de 9 de Maio de 1882, dirigida ao Diário de Notícias). 
74 Foi, sobretudo, a origem inglesa de alguns membros da Sociedade de Instrução que inviabilizou, neste momento, 
a prossecução da comissão. Bastará recordar que o mármore que o senhor Tait oferecera para o monumento foi 
rejeitado "pois no monumento não podia ficar nada que tivesse procedência inglesa". 

Monumento ao Infante 
D.Henrique no Porto. 
Concurso 



Instrução do Porto e ganhará corpo na sessão plenária da Câmara Municipal do Porto, 

em 19 de Abril de 1893, presidida, então, pelo Conselheiro António Ribeiro da Costa e 

Almeida que logo fez instalar uma comissão da qual faziam parte, entre outros, o Conde 

de Samodâes, Bento Carqueja, Henrique Kendall. 

Foi proposta ao Governo a criação de postais e estampilhas destinadas a divulgar 

e a custear as despesas do monumento, e do desenho se encarregou Veloso Salgado. 

Criado um clima de aceitação das solenidades foi, então, aberto concurso para 

o monumento a erigir ao Infante, a que podiam concorrer apenas artistas portugueses.75 

O programa referia um "projecto de estátua pedestre, em bronze (...) sendo o 

pedestal de mármore português e o todo de grandeza proporcionada às dimensões da 

praça do Infante D. Henrique..." E não deixa de mencionar a possibilidade de recurso à 

alegoria no caso da ornamentação do pedestal. 

Os projectos poderão ser apresentados em desenho ou modelo, devendo no I e 

caso constar, pelo menos, de planta e alçado. 

Em 20 de Outubro foi publicado outro edital declarando que os projectos poderão 

ser apresentados na escala 0,m 25 ou na de um décimo do tamanho natural. 

Foram sete os projectos apresentados: Invicta, do escultor Tomás Costa; Utile 

Dulci, de um artista anónimo; 1394-1894, do arquitecto Ventura Terra; Lusitânia, do 

arquitecto Marques da Silva e do escultor António Teixeira Lopes; Sagres, dos escultores 

José Joaquim Teixeira Lopes e António Teixeira Lopes; Por mares nunca dantes na

vegados, do escultor António Teixeira Lopes e Ad Gloriam, do arquitecto Adães Bermudes. 

No entanto os projectos Utile Dulci e Ad Gloriam não entraram na consideração 

do júri por os julgarem não admissíveis por deslocação quanto à implantação, no caso do 

primeiro, e por dificuldades de análise na apresentação do segundo. 

A Câmara Municipal nomeou para classificar os projectos um júri composto pelo 

Conde de Samodâes, inspector da Academia Portuense de Belas Artes, Vitorino Teixeira 

Laranjeira, professor da Academia Politécnica, João Marques de Oliveira, professor da 

Transe, apud, Firmino Pereira, O Centenário do Infante D. Henrique no Porto, p. 55. 



Academia Portuense de Belas Artes, João Carlos d'Almeida Machado, engenheiro, e Joel 

da Silva Pereira, arquitecto da Associação Comercial (instituição que cedera o terreno para 

a implantação do monumento). 

O júri reuniu-se em 10 de Janeiro de 1894, classificou em Ie lugar o projecto 

Invicta de Tomás Costa e em 2- o 1394-1894, de Ventura Terra.76 

Não foi uma decisão pacífica, apesar do júri ter reconhecido que os concorrentes 

tinham mostrado que 'as belas artes em Portugal se não tinham descurado, tendo 

dedicados adeptos que (...) procuram apresentar obras dignas de merecimento como são 

sem dúvida as que se encontram nesta exposição". " Critério nivelador - poderá aventar-

se - que desaguará na indecisão e no protesto. 

Manuel Maria Rodrigues, em O Ocidente, tenta desapaixonadamente analisar os 

projectos, mas logo estranha que se tenha permitido a apresentação de projectos em 

desenho78 e que, apesar de serem apresentados com divisa, logo comecem a ser revelados 

a público os seus autores ainda na fase da exposição anterior à da apreciação e julgamento, 

e não menos estranho foi o facto de ainda terem sido aceites maquettes de duas estátuas 

que figuravam num dos projectos. De resto a sua análise é de tipo meramente im

pressionista. 

O projecto de Tomás Costa diz na memória ter adoptado o estilo românico que 

só com boa vontade se encontrará em mínimos pormenores decorativos. Ameias, escudos 

de Portugal, esferas armilares, cruzes de Cristo, acentuam o carácter historicista do projecto 

que uma caravela e dois baixos-relevos, alusivos à Escola de Sagres e à Passagem 

do Bojador, acentuam. 

As alegorias persistem, invadem o monumento com a representação da Glória 

avançando sobre o castelo da proa de um navio tirado por dois cavalos marinhos, guiados 

por um Tritão e por uma Nereide, e com esta composição pretende-se afirmar O Triunfo 

7 4 Cfr. acta de 10 de Janeiro de 1894. Vide transe, ap. doe. n8 11 . apud Firmino Pereira, o. c.. pp.56-58. 
77 Cfr. Pereira. Firmino, o.e., p.57. 
78 Vide Rodrigues, M.M. - Concurso para o monumento do Infanta D. Henrique no Porto, in "O Ocidente", XVII, 

544, 1 de Fevereiro de 1894, ff. 26-27. 



da navegação portuguesa. 

Dentro do mesmo pensamento alegórico, apresenta o pedestal, na parte posterior, 

a figura simbólica da Religião, estabelecendo-se, com ela, o desdobramento simbólico de 

conceitos que supõem, ainda, a homenagem à padroeira da Cidade. 

Severo, o crítico não encontra o "romanicismo" do monumento que não passa de 

mera fantasia, releva-lhe o anacronismo e na própria estátua do Infante D. Henrique, além 

da discutível orientação, não vislumbra a figura severa e enérgica do Infante. 

Encontra ainda no monumento muitas reminiscências, o mesmo acontecendo com 

o próprio júri que não procurou a completa originalidade, reconhecendo nalguns as fontes 

do seu estudo, razão invocada posteriormente por alguns concorrentes, na onda das 

reclamações. 

Mesmamente o júri, votando um projecto, propõe condições (afinal modificações) 

que, só depois de cumpridas, possibilitarão a construção do monumento o que, em termos 

de concurso, é eticamente reprovável. Mas é verdade que se terá deixado seduzir pela 

bela aguarela de César lanz que acompanhava o projecto.79 

Quanto ao projecto de Ventura Terra, com um pedestal de "estilo moderno" -

pleno de alegorias às Ciências, com a citação de homens ilustres, a transcrição parcial 

de discursos do herói e a inscrição das quatro partes do Mundo, entre elementos de 

decoração, sobressaindo as âncoras, com amplo terraço rodeado por um balaustrada -

é o mais completo em peças desenhadas, com grande qualidade de execução e estudo 

atento. 

Parece supôr-se que, pela escala, não se ajustaria ao espaço disponível. M 

Teixeira Lopes, autor do projecto Por mares nunca dantes navegados, foi alvo 

de manifestações de desagravo, entendendo-se que o seu projecto deveria ser o preferido. 

Alvoroçou-se a consciência artística - como se escreveu - foram ouvidas personalidades 

79 A participação de César lanz é referida, com algum escândalo pelo jornal "O Século", de 22 de Janeiro de 1894; António 

Teixeira Lopes nas suas Memórias (...) o.c, p.147, retoma a ideia desta participação não declarada, a que o júri não prestou a 

devida atenção, até porque se tratava de um estrangeiro. 
80 

Cfr. supra, nota 78, in "O Ocidente". XVII, 545, 1 de Fevereiro de 1894, f. 38. 



da vida portuense, mas parece poder inferir-se que, para além das paixões, da "fúnebre 

entrulhada", de Junqueiro (dos poucos a lembrar a habilidade técnica de Marques da 

Silva),81 os projectos de Tomás Costa, Ventura Terra, Teixeira Lopes e Marques da Silva 

não estariam muito distantes esteticamente. 

Pressente-se a pressão dos escultores, um maniqueísmo redutor que passa, afinal, 

por Teixeira Lopes e Tomás Costa, quando se esquece a implantação e a solução 

urbanística. 

Diríamos, neste caso, com José-Augusto França que o projecto de Marques da 

Silva revela algum sentido de espaço original, com o Infante sentado à beira de um largo 

terraço,œ espaço original de acolhimento que já encontrávamos no monumento a Afonso 

de Albuquerque, inserido na Praça para a qual se propunham monumentos a Afonso de 

Albuquerque, Vasco da Gama e Fernão de Magalhães, ampliando o sentido restrito do 

monumento. 

O projecto de Marques da Silva, com a participação de Teixeira Lopes, "porque oprojectodeMarquesda 
Silva e Teixeira Lopes 

era necessário (vingarem-se dos) de Lisboa"83, foi apresentado numa maqueta em gesso, 

com a planta do monumento e o arranjo da praça. O monumento era formado por uma 

muralha em hemiciclo, com dois lanços de escadas laterais de acesso. No centro uma 2 

coluna com o Infante sentado de balandrau e chapeirão com a Cruz de Cristo pendente 

do pescoço... Anda as alegorias na base da colunara, a Guerra, a Navegação e a Ciência. 

Na face principal a palavra Sagres e um leão com a legenda Ceuta; ainda a 

representação de quatro proas de caravelas sobre mar revolto, tendo na zona da proa 

cabeças de animais. Dentro das caravelas figuras ou grupos de Cabo Verde, Açores, Rio 

do Ouro e Cabo Bojador. 

Em frente de toda esta encenação um lago... 

Logo se encontraram reflexos da fonte monumental do Trocadero e na maré 

BI 

Vide carta de Guerra Junqueiro in "O Primeiro de Janeiro", 24 de Janeiro de 1894; cfr. PEREIRA,Firmino, o.c, 
pp.59-60. 

Vide França, José-Augusto - A Arte em Portugal no séc. XIX, II, p.204. 
Cfr. carta de Marques da Silva a António Teixeira Lopes, enviada de Paris e datada de 6 de Novembro de 

1893 (A.C.M.T.L. - [Correspondência dirigida a Teixeira Lopes]). QO 



nacionalista afirmou-se que era "pouco ou nada nacional; tem acentuadamente um cunho 

de importação".84 

Subvertia-se no projecto de Marques da Silva a ideia mais tradicional de monumento 

isolado e legível de vários ângulos e a colocação na parte superior da Praça destruiria 

a leitura do Mercado, a norte, razão não invocada, no entanto, pelo júri ou pelos tes

temunhos públicos. Como má consciência? de um mercado não totalmente aceite? 

Os protestos veementes dos Teixeira Lopes (Pai e Filho) e Ventura Terra, a pressão 

da classe dos marmoristas (sobretudo depois da compósita maqueta de Teixeira Lopes 

e Ventura Terra na Exposição agrícola e industrial de Vila Nova de Gaia ) não 

alteraram as posições do júri. 

A cerimónia do assentamento da primeira pedra para o monumento, extraída celebração do centená
rio do infante D.Henrique 

eufemisticamente do promontório de Sagres, e trazida em cortejo fluvial da Foz do Douro 

à Ribeira, teve lugar a 4 de Março de 1894 e inscreveu-se no conjunto de cerimónias com 

que o Centenário do Infante D. Henrique foi celebrado no Porto, solenização nacional, 

com a presença da família real (D. Carlos, D. Amélia e os infantes), Hintze Ribeiro, João 

Franco, Carlos Lobo d ' Ávila e a régia comitiva. 

O programa das festas do Centenário, denso, pretendeu-se afirmação nortenha, 

com a participação das autoridades, das instituições da cidade e o espectáculo público. 

A sua maior afirmação foi o cortejo cívico que mais atraiu o público que, no Porto, 

conhecera já o do Centenário do Marquês de Pombal e o da morte de Vítor Hugo. 

Nele participaram vários municípios do País, com seus estandartes, carros triunfais 

e carros alegóricos, fazendo apelo a arquitecturas efémeras, tais como as que ornavam 

os largos e ruas da cidade, de grande interesse sociológico e menor interesse artístico, 

com abundância de baluartes, pedestais, obeliscos, arcos, mastros, troféus, grinaldas, 

mastros de embarcações, cruzes de Cristo, bandeiras, inscrições, âncoras, baldaquinos 

e iluminação a gás e eléctrica. te 

Observações expostas em A Voz Pública, de 3 de Janeiro de 1894 
Vide Firmino Pereira, o.c. capítulo II, pp. 77-125. 



Supõe-se que Marques da Silva aguardou com expectativa o desfecho dos con

cursos, acompanhou o ponto mais alto das comemorações henriquinas e regressou a 

Paris cerca da Páscoa, retomando os concursos de Arquitectura do ano escolar 93//94. 

Com efeito, toma parte no Concurso de emulação de 3 de Abril, com uma Cité o regresso a Paris de 
Marques da Silva 

de um quarteirão rico e elegante, com duas fachadas sobre as avenidas.M Compreenderia 

um grande pátio, ornado de água, arbustos, flores, estátuas e pátios secundários. 

No rés-do-châo uma passagem para a saída e entrada de viaturas, separada por 

um pórtico ou vestíbulo. Sobre as avenidas, lojas e armazéns contíguos, escritório e 

alojamento da porteira, armazéns, cavalariças, "remise" de escadaria, com ascensores e 

escadarias de serviço; no primeiro andar quatro grandes apartamentos, pelo menos, 

completos, com antecâmaras, galerias, salas de jantar, salões, quartos de dormir, quartos 

de banho, cozinhas, escritórios; no segundo andar, uma disposição semelhante e no andar 

de ático dependências para o espregados. Sobre as fachadas deveriam figurar varandas 

ou bow-windows. 

Elaborados os esquissos nas condições previstas, o rendu teria lugar em 2 de 

Junho e no aviso refere-se a exigência da designação da compartimentação das áreas 

em planta. 

É um programa vasto, que permite pensar soluções mistas, problemas da habitação, 

em simultaneidade com os do comércio, com atenção ao pátio e ao seu décor, ao tra

tamento específico das fachadas e concretamente à utilização dos bow-windows. 

O bow-windowf\Cfesce em Paris como consequência do decreto de 82 que autoriza 

a saliência dos alçados, contrariando a monotonia dos alinhamentos de Haussmann, de 

1859. Ele será explicitamente em Marques da Silva, uma quase/invariante dos seus 

projectos, na sua posterior prática profissional, como a dado passo verificaremos. 

O resultado do Concurso é publicado no dia 8 desse mês de Abril e Marques da 

Silva obtém uma primeira menção. 

Guillaume, o professor de Teoria da Arquitectura, falece a 20 de Julho desse ano Falecimento de 
Guillaume 

A.N.P.-AJ52 146 - [...] Concours d'émulation dg 3 de Avril 1894 [...). clr. transe, ap. doe. n8 12. 



e as suas exéquias na igreja da Saint Sulpice foram o pretexto para a última homenagem 

dos seus alunos, dos professores da Escola e dos seus admiradores. Todos reconhecem 

nele o exemplo do filho do artesão que, pela tenacidade e pelo talento, se projectou 

através do labor e dos serviços prestados "como artista criador, como administrador e 

como arqueólogo" e a sua coerência e fidelidade às instituições republicanas.87 

É neste interregno, que precede a nomeação de Julien Guadet, como professor 

de Teoria, que Marques da Silva vai participar no Concurso de emulação de 7 de Agosto 

de 94, com um programa proposto por Ancelet, dentro das preocupações da época: Um 

hospício para velhos. 88 

O edifício a construir seria destinado a alojar 160 idosos dos dois sexos e constaria 

de dois pavilhões, um para o director, outro para a comunidade. No edifício principal, no 

rés-do-chão, um salão comum, salas de trabalho, dormitórios, refeitórios, uma cozinha, 

capela, enfermaria e farmácia; no primeiro andar dormitórios também, quartos para idosos segunda medalha no 
Curso de Desenho 

casados, uma biblioteca e um coro sobre a capela; no segundo andar seria o alojamento 

do pessoal. 

É lícito supôr-se que Marques da Silva trabalhou afanosamente no projecto, 

sacrificando as férias da Escola, pois, se desconhecemos a data da sua entrega, sabe

mos, no entanto, que a publicitação dos resultados é feita em 18 de Outubro, obtendo 

uma menção. 

No novo ano escolar, e ainda dentro do Ensino Simultâneo das Três Artes, no 

curso de Desenho do professa Blanc, ser-lhe-á atribuída uma segunda medalha, a única 

do atelier Laloux, ante o maior sucesso dos ateliers de Raulin, Guadet/Paulin e Daumet/ 

Esquie, sendo recompensado com dois valores.89 

Ainda com um tema proposto por Ancelet, participa Marques da Silva no Concurso 

de emulação de 9 de Outubro de 94: Um pavilhão saliente no meio de um palácio. 

8 7 Vide CH. A. Gautier - Nécrologie/Guillaume(Edmond) [...] in "[...] Bulletin[...J". 11. 1894. pp. 166-168. 
8 8 A.M.S. - [...] Concours d'émulation du 7 Août 1894, transe, ap. doc. na 13. 
8 9 A.N.P.-AJ52 45 - [...] Enseignement simultanée des Trois Arts [...] Jugement du 1 Novembre 1894, pp. 349-352; 

vide também [...] Année scolaire 1894-1895/Distribution des prix et médailles d'émulation [...], Paris, Imprimerie 

Nationale, 1895, p. 45. Q / 



Tomando como exemplos a cour do Louvre, o castelo de Anet, as velhas Tulherias, 

este corpo corresponderia a um rico vestíbulo que serviria de passagem através do edifício. 

Do lado direito deste vestíbulo arrancaria um grande escadório e no lado esquerdo ficaria 

uma sala da guarda. 

O primeiro andar seria ocupado por um grande salão e o segundo por uma bi

blioteca, devendo o conjunto ocupar três andares e ser decorado exteriormente com as 

três ordens sobrepostas. A construção recuada não teria mais que um primeiro andar 

rematado por um andar de cobertura, iluminado por lucarnas monumentais.90 

O programa é bastante objectivo, aponta possíveis tipologias e inscreve-se numa 

rotina de temas de relativa acessibilidade. 

Marques da Silva satisfaz as exigências do concurso e, por tal, é classificado em 

6 de Dezembro com uma menção. 

Sato'das as condições que presidiram à instituição do Prémio Godeboeuf, e tendo 

em conta os seus objectivos, o concurso de arquitectura que a ele se reporta é pretexto 

para o tratamento de um tema que é tratado secundariamente ao longo de um século, 

uma das razões, certamente, da instituição do Prémio. 

Os temas não são de grande aparato, tal como os projectos, mas são, de facto, 

uma oportunidade para o contacto com novos materiais, novas tecnologias. 

O Concurso, com programa dado por uma Comissão composta pelos professores 

de Arquitectura da Escola, afectados ao júri, é aberto em 10 de Dezembro de 1894, com 

o tema: Ponto de apoio no meio de uma ponte suspensa. 

Tema jamais tratado em sentido monumental - como refere o programa - desejável 

é que, confiado a artistas, (é evidente o remoque em relação aos engenheiros) proporcione 

mais obras de um belo aspecto e "combinações felizes de arquitectura e escultura". " 

O ponto de apoio será em ferro fundido, com o emprego acessório do ferro sobre 

um pilar em pedra. Compor-se-ia de dois pilares metálicos, colocados em frente um do 

90 
A.M.S. - [...] Concours d'émulation du 9 Octobre 1894 [...], transe, ap. doc. n° 14. 

9 1 A .N.P. -AJ" 151 - Concours Godeboeuf [...] 1894. If. 17-18, cfr. transe, ap. doc. nB 15. 



outro, no sentido do eixo do rio sobre o qual se levantam. 

Dever-se-iam inspirar os concorrentes em razões que podem, em certos casos, 

justificar o emprego de pontes suspensas, tais como a leveza do conjunto, a redução da 

largura dos pilares, possibilidades de vazar esses pilares, procurando basicamente a 

combinação de silhuetas necessárias para um conjunto que deve ser visto de longe, 

destacando-se dos horizontes recuados. 

Esquisso e projecto definitivo contemplarão alçados, plantas e cortes em escalas 

divergentes e os principais detalhes serão realizados no décimo da execução, permitindo 

uma boa pormenorização. 

O resultado do concurso é publicado em 3 de Janeiro do mesmo ano e Marques 

da Silva consegue mais um ponto com uma primeira menção, tendo o seu colega de atelier 

Mayeux obtido uma primeira medalha , juntamente com Duquesne. aluno de Pascal. 

Com Guadet, como professor de Teoria, parece haver uma atenção a novas - - - < — -

realidades, como reclama Pascal no seu obituário, mas são sobretudo eliminados temas 

anacrónicos, é prestada atenção à bibliografia respeitante ao tema dado. a redação dos 

programas permite verificar uma melhor formulação teórica e pedagógica. 

Julien Guadet (1834-1908) foi sem dúvida um dos mais conhecidos professores 

de Teoria da Escola e a sua reputação deverá ligar-se à publicação dos Éléments et 

théorie de l'architecture que constituiria uma referência ainda explícita em Maio de 1968!92 

Marques da Silva, que tentara participar nos concursos de emulação de 4 de 

Dezembro e 8 de Janeiro, vai inscrever-se no Concurso de Composição decorativa, com 

programa proposto pelo Conselho Superior da Escola em 1 de Fevereiro de 1895. tendo 

como assunto a tratar: Um lampadário.93 

Este concurso desdobra-se em duas provas, sendo de doze horas a primeira, en 

loge, com a realização do esquisso desenhado e a sua apreciação para admissão à segunda 

' 2 sobre Guadet. como professor de Teoria e autor de Elements et théorie de l'architecture. Paris [1901-1904], 

veja-se o excelente capitulo de Joseph Rykwert. The École des Beaux-Arts and the classical tradition, in «The 

Beaux Arts and nineteenth-century French architecture», o .c , pp. 9-17. 
9 3 A.N.P.-AJ52 44 - [...] Composition décorative [...] du 1 Février 189S. transe, ap. doc. n° 16. 
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prova de um número restrito de alunos, o que aconteceu com Marques da Silva. 

En loge, ainda, durante seis dias será executado o rendu que pode ser apresentado 

em desenho ou modelação. O lampadário destinado a suportar quatro lumes de iluminação 

eléctrica ou de gás, com o predomínio de um dos braços, poderia ser realizado em mármore 

e em bronze e a composição podia comportar figuras e motivos de ornamento à vontade 

dos concorrentes. 

Marques da Silva preferiu, na segunda prova, a modelação. Foi um dos concursos 

mais logrados do arquitecto, tendo conseguido uma Is medalha e a atribuição de 3 valores, 

com prémio pecuniário de 300 francos, o mesmo acontecendo a Dehaudt, aluno de Moyaux. 

Também duas medalhas premiaram Toussaint, colega de Marques da Silva no 

atelier Laloux e outros alunos dos ateliers de Moyaux e de Pascal.94 

Ainda no mesmo mês Marques da Silva participa no Prémio Rougevin, Concurso 

de ornamento e ajustamento anunciado em 9 de Fevereiro. Concurso temporalmente menos 

absorvente com entrega do rendu uma semana depois. Guadet propõe como tema: O 

desenho de um vitral. 

A propósito teoriza sobre os vitrais narrativos dos séc. XII e XIII até às grandes 

composições decorativas da Renascença, caracteriza-os pela sua religiosidade, con

siderando que o programa presente se destina ao estudo de um vitral de uma grande 

habitação moderna, a aplicar numa baia, em arcada, na extremidade da galeria principal 

de um palacete. O assunto desses vitrais seria A Glorificação das artes. 95 

São sugeridas combinações de elementos como carteias, medalhões, arabescos, 

cercaduras, figuras, insistindo-se, todavia, que a nitidez é a primeira condição de um vitral 

e que há diferentes técnicas de pintura a serem utilizadas. 

É recomendado que o arquitecto, autor de um cartão de vitral, deve estabelecer 

um desenho que determine com precisão a sua ca, tendo em vista a transparência, porque 

o objectivo do concurso é, pois, realizar um desenho colorido, mostrando os efeitos de 

9 4 Vide [...] Année scolaire 1894-1895/Distribution des prix et médailles d'émulation [...]. Paris, Imprimerie Nationale, 

1895 p. 46. 
9 5 A.M.S. - [...] Prix de la Fondation Rougevin 1895 [...], clr. transe, ap. doc. na 17. 



transparência do vitral projectado. 

Como referências são indicados os vitrais de Notre Dame, da Sainte Chapelle, 

Saint Séverin, Saint Mérry e outros e, como bibliografia, são referidas várias obras para 

consulta. 

Marques da Silva satisfez as exigências do programa, bem explícitas quanto à 

negligência dos esquissos, à coloração do rendu, e é classificado, em 21 de Fevereiro 

de 1895, com uma I s menção. O atelier Laloux não consegue nenhuma das primeiras 

medalhas, mas obtém duas segundas, atribuídas a Henri Guillaume e a Lemaresquier. 96 

Neste último se deve atentar, desde já, porque o atelier Laloux e o seu destino se ha

de perceber também por Laloux/Lemaresquier. 

O Concurso Rougevin foi realizado durante o decurso do concurso de emulação 

de 5 de Fevereiro com rendu a entregar em 30 de Março, com tema proposto por Guadet: 

Uma casa de repouso para eclesiásticos, a erigir no campo, no centro de França, numa 

encosta dominando um rio. O objectivo do concurso, conforme a memória, era conciliar 

a disposição geral da propriedade com o estudo especial das construções.97 A casa era 

destinada a cinquenta eclesiásticos idosos ou enfermos, respeitando hábitos de vida e 

tendo em conta as regras da velhice. Abarcaria genericamente os serviços gerais, a 

habitação comum de habitações particulares, a capela e o claustro, a enfermaria e 

dependências, especificando-se o destino particularizado dos espaços. 

O projecto permite responder a várias solicitações que se punham à arquitectura, 

na multiplicidade de propostas que, num todo, integram aspectos da habitação, equi

pamentos, arquitectura religiosa, arquitectura paisagista e até o urbanismo. 

Em quatro de Abril são publicados os resultados e Marques da Silva vai somando 

mais um valor, com a atribuição de uma primeira menção, quando já se inscrevera no 

concurso de 2 de Abril com o tema: Naves de uma igreja abobadada e iria participar 

9 6 Vide [...] Année scolaire 1894-1895/ Distribution des prix et médailles d'émulation [...], Paris, Imprimerie Nationale 

1895. p. 44. Ai se refere a distribuição das primeiras e segundas medalhas pelos concorrentes, com a titularidade 

dos ateliers a que estão ligados. 
9 7 A.M.S. - [...] Concours d'émulation du 5 Février 1895 [...], cfr. transe, ap. doc. n8 18. 



no Salon onde é admitido com o Project d'un monument funéraire à la mémoire de 

M. Andresen, entretanto falecido no Porto, figura destacada no comércio da cidade, no 

seio da colónia estrangeira.98 

Guadet insiste que a composição das igrejas é regida antes de tudo pela construção 

adoptada e, por isso, não deixa de acentuar que as igrejas abobadadas - sobretudo as 

que têm alas laterais e cuja nave principal se deseja iluminada directa-mente - põem 

problemas de estabilidade que o bom estudo de um corte transversal permite estudar e 

exprimir em combinações que assegurem essa estabilidade e as proporções. " 

Pretende, então, com o concurso estudar dois tramos contíguos de um igreja com 

nave e naves laterais abobadadas, com ou sem capelas laterais, sugerindo aspectos 

construtivos, fenestramento, materiais e o estudo atento do aparelho e da construção. 

Programa exigente, num concurso de dois meses, com entrega em 1 de Junho, 

permite ao arquitecto uma maia aproximação à arquitectura religiosa, também ela com 

ressonância na posterior obra do arquitecto, ou, seja, mais proximamente no projecto da 

Igreja de Cedofeita no Porto. Projecto suficiente para o ganho de mais um valor, conforme 

as decisões do júri de 6 de Junho. 

É legítimo supôr-se que Marques da Silva ainda tentou inscrever-se em Maio, mas 

de facto participa no concurso de 2 de Julho, desenvolvendo uma temática inscrita na 

Festa Nacional, isto é, o esquisso da construção de uma Tribuna oficial para um campo 

de manobras. ,0° Tribuna oficial de uma arquitectura monumental, imponente todavia 

efémera, mas de acordo com a gravidade das festas militares, e duas tribunas para os 

corpos oficiais e convidados, podendo estas duas ser contíguas à da Presidência. Os 

acessos deveriam conter uma descida para viatura, um vestiário do Presidente, vestiário 

dos convidados, peças de serviço e escada de chegada. 

O esquisso, julgado em 25 de Julho, foi considerado como um dos trabalhos mais 

' 8 O monumento funerário, um jazigo, foi edificado no cemitério de Agramonte, com um busto e duas figuras 

alegóricas ao Comércio e Indústria, obras de Teixeira Lopes. 

A.M.S. - (...) Concours d'émulation du 2 Avril 1895 [...]. cfr. transe, ap. doc. ns 19. 
1 0 0 A.M.S. - t...] Esquissa/ Concours d'émulation du 2 Juillet 1895 [...], transe, ap. doc. n° 20. 



logrados de Marques da Silva e por isso foi-lhe atribuída uma 29 menção, isto é, dois 

valores. 

Ultrapassa Marques da Silva os dez pontos exigíveis para poder tomar parte no 

Concurso do Diploma, mas ainda se inscreve no concurso de 6 de Agosto com um Hotel 

de passageiros,,0' devendo supôr-se que aproveita ainda o tempo que precede as férias 

ou pretende obter qualificadas distinções ou alargar o campo do projecto a áreas que 

curricularmente lhe interessam. 

Junto de um lago, com excelente ponto de vista, o hotel destinar-se-ia a famílias 

e a turistas, inscreve-se numa área de complexos hoteleiros e de villas, resposta à 

vilegiatura, com atenção ao sítio e à oferta turística. Um rés-do-chão comportará zonas 

de recepção, salas de jantar, salas de fumo e de leitura, sala de bilhares, ascensores; 

quatro andares serão destinados a quartos de dormir, salas de bilhar, zonas de serviços. 

As dependências estarão compreendidas no hotel ou poderão ocupar construções anexas. 

Entre o hotel e o lago, uma terrasse, com algumas plantas e acessível aos barcos. 

O renduteve lugar em 12 de Outubro e os resultados do concurso foram tornados 

públicos cinco dias depois. Marques da Silva adiciona mais um ponto à sua folha de 

valores e está já dentro de algumas das condições que lhe permitirão ser admitido ao 

concurso para o Diploma de Estado. Estávamos em 17 de Outubro de 1895. 

Todos os anos a Escola de Belas Artes realizava provas tendentes à obtenção o concurso do Diploma de 
Arquitectura. Condições de 

do Diploma de Arquitectura que tinham lugar em duas épocas, Junho e Dezembro, sendo admissão 

anunciadas com antecedência pela administração da escola. 

Além das condições exigíveis para ser admitido às provas, que supunham a 

obtenção dos valores estabelecidos - como se vem provando - cada candidato deveria 

apresentar um certificado demonstrando que seguiu de uma maneira assídua, pelo menos 

durante um ano, trabalhos de construção, quer sob a direcção de um engenheiro do 

Estado, quer dum arquitecto do Governo, de uma administração pública ou privada ou 

então a confirmação de que dirigiu pessoalmente trabalhos. 

101 A.N.P.-AJ52 146 - [...] Concours d'émulation du mardi 6 AOÛT 1895 [...]. 102 



Em situação idêntica Ventura Terra, em carta ao Ministro do Reino de 5 de Junho 

de 93. refere explicitamente "ter seguido de uma maneira assídua durante mais d ' um 

ano trabalhos de construções em Paris, debaixo da direcção de um arquitecto do Governo 

francês102" e Laloux certifica que o pensionário do Governo português "terminou no seu 

atelier, sob a sua direcção os estudos obrigatórios à obtenção do diploma de arquitecto 

da Escola de Belas Artes de Paris" ,03, estando, assim, em condições de elaborar um 

programa para submeter ao Conselho Superior da Escola de Belas Artes de Paris, para 

poder participar no Concurso do Diploma, diploma que obtém em 14 de Dezembro de 

1894, com o projecto de um Palácio de Justiça para Lisboa. Marques da Silva, sem 

os formalismos do bolseiro do Estado, vai inscrever-se no Concurso do Diploma, ainda na 

sessão de Dezembro de 95, e se não recorre a Laloux, como fez Terra, é certo que vai 

desenvolver um projecto de uma Gare Central, respondendo explicitamente às exigências 

portuenses e às hesitações e peripécias de um concurso público nacional aprovado, em 

89, pelo Governo.104 

Este sentido pragmático da oportunidade é óbvio que foi possibilitado pela nova 

orientação no tocante aos programas, que deixaram de ser impostos desde 88, na sequência 

do novo regulamento da Escola. Exemplificando, veremos no caso português, que José 

Luís Monteiro, em 1878, se apresentou ao concurso do diploma com o projecto de Quatro 

pavilhões a construir na Suiça, Inglaterra, Espanha e Itália, para turistas, com tema e 

programa propostos pela Escola. 

Desconhecendo-se porque o faz e em que condições o faz. Marques da Silva, ao Marques da siiva e o 
Concurso do Diploma 

apresentar o seu programa, vai acompanhá-io de uma justificação do arquitecto Louis-

Marie Cordonnier, com agência em Lille, que certifica que Marques da Silva "se ocupou 

de trabalhos sobre a (sua) direcção".10S 

, 0 2Vide E.S.B.A.P - Correspondência de bolseiros [...], f. 115 
1 0 3 Idem. ibidem, ff. 116-117. 
1 0 4 Cfr. Decreto real de 9 de Agosto de 1889; vide referências ao Concurso in "Construction Moderne", Paris, 

5 1 , 28 Septembre, 1889; vide anteprojecto de 1887 (A.G.C.P.). 
1 0 5 A.M.S. - [Carta apensa]/ Mémoire descriptif [Programme du Diplôme]. 
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Arquitecto de uma "escrita redundante", "com grande sentido de combinação das 

formas históricas", como escreve François Loyer,106 Cordonnier havia ganho o concurso 

da Bolsa de Amesterdão, em 1884, e era arquitecto reputado na região de Lille, 

Não se deverá, desde jã, ver aqui a génese de algumas famas e referências na 

posterior obra de Marques da Silva que ele designará, no âmbito portuense, como "re

nascença flamenga"? 

No Programa do Diploma pormenoriza-se que a Gare se destinará à cidade do A Gare do Porto 

Porto, vindo a situar-se no centro da cidade, estabelecendo as ligações às ramificações 

ferroviárias das províncias do Douro e Minho. 

Ocuparia um rectângulo de 70 metros de largura por 182 metros de profundidade 

e seria dividida em duas partes, para viajantes e mercadorias. A parte respeitante aos 

viajantes ocuparia a dianteira, dando sobre uma praça pública, e seria esta o objecto 

específico do concurso, com rés-do-chão e primeiro andar. No rés-do-châo, uma grande 

sala dos passos perdidos, duas salas de bagagens (partida e chegada), bilheteiras, salas 

de espera, um café, salas do chefe da estação e do sub-chefe, telégrafo e alfândega; 

no primei--o andar situar-se-iam a habitação do chefe da estação, a habitação do Director 

e do chefe do movimento, quartos para o pessoal e escritórios para os Conselhos de 

Administração da Companhia; no subsolo as instalações do aquecimento. 

Os desenhos da fachada principal seriam apresentados na escala 1/50, enquanto 

que nas plantas do rés-do-chão, primeiro andar, fundações, soalhos, tectos, fachada lateral, 

corte transversal e longitudinal seria utilizada a escala 1/100; a planta geral do edifício 

à escala 0,0025 por metro (1/400); os pormenores de carpintaria e de ferro seriam na 

escala 1/100 e os de alvenaria em 0,5 por metro (1/2). 

Constava ainda do programa a exigência de uma memória descritiva ,07, apre-

1 0 6 Loyer, François - Le siècle de l'industrie, Paris, 1983, p. 197; Louis-Marie Cordonnier (1854-1941) e autor dos 

projectos da Câmara Municipal de La Madeleine, igrejas de Merville, Calonne e Coudry, dos Paços do Concelho 

de Loos. Era filho do arquitecto Jean-Baptiste Ferdinand Cordonnier; com o filho, Louis S. Cordonnier, executou 

o projecto da Basílica de Santa Teresa do Menino Jesus, em Lisieux. A importância dos Cordonnier é bem expressa 

na obra Le siècle de l'éclectisme - Lille 1830-1930, Bruxelles, 1979. 
, 0 7 A.M.S. - Mémoire descriptif/Marques da Silva/élève de Mr. Laloux. 



sentada, aliás, sumariamente, não muito cuidada na escrita, algo sincopada, tocando, 

todavia, os aspectos fundamentais da construção, com indecisões, certamente por cálculo, 

e algumas reticências. 

Incidindo nas três áreas, designadas por subsolo, rés-do-châo e primeiro andar, 

a memória descritiva procura traduzir o desejável quanto a aterros, obra de pedreiro, 

armação, serralharia, carpintaria, coberturas, plumbarias, obras de escultura e de anato, 

obras de mármore, aquecimento e vidraria (às vezes com notórias sobreposições de áreas 

ou duplicação na escrita). 

Em casos menos objectivos, é óbvio que se simulam as soluções. 

Quanto ao aterro propõem-se escavações nas zonas indicadas, com a deslocação 

de terras e seu transporte e descarga. O nivelamento de terrenos far-se-ia com lançamentos 

sobre as margens ou depósitos, com carregamentos em caixas móveis para ulterior 

deslocamento e descarga. 

No respeitante à obra de pedreiro, e quanto ao subsolo, as paredes eram cons

truídas em granito e argamassa de cal, com as fundações em betão de pedra e cal, sendo 

as divisórias em tijolo. As escadas em pedra talhada, com cantarias nos leitos e as juntas 

dos degraus tomadas. Os toscos do pavimento superior em tijolo. O rés-do-chão teria 

paredes interiores armadas em tijolo e argamassa de cal; as soleiras das portas seriam 

em lioz duro e os degraus da fachada em granito, com paramentos de cantaria e aca

bamentos cinzelados. A pavimentação seria em ladrilhos de dez centímetros de es-pessura 

e assentamento sobre betão e as escadas com os dois primeiros degraus em lioz ou 

granito astragalado com volutas e patamares. 

Propõem-se soleiras em pedra, na direcção das portas, condutas de tijolo para 

o aquecimento, com tomadas de ar, e condutas de fumo e do calor... No primeiro andar, 

as paredes de separação e as divisórias serão em tijolo e argamassa, bem como as 

chaminés, embora com o coroamento em pedra. 

A fachada apresentará o soco em granito de S. Gens, colocado sobre cimento 

com paramentos, molduras e rebaixes em alvenaria. A superfície da fachada, em granito, 



com este regulado em altura, tal como os apoios e consolas. 

O subsolo teria rebocos a gesso nos tabiques; na parte inferior e rodapés, reboco 

em cimento. O solo seria batido, ensaibrado e asfaltado. 

No rés-do-chão, os toscos do tecto seriam realizados em caliça e estuque; as 

paredes, as divisórias e o tecto rebocadas. No grande hall, as molduras das cornijas 

mostrariam frisos e astragalos. 

Em todas as divisórias utilizar-se-ia o parquet e a armação seria de madeira, serrada 

nas três faces, com travessas de asnas, asnas e barrotes. 

Quanto à serralharia, há uma referência especial para as baias amaineladas, para 

os tectos de ferro em I, reunidos em tirantes, travados com barras de ferro, de reforço. 

As prumadas são em ferro. A marquise da fachada, com ferro forjado, seguirá o desenho 

das grades de supiraux. Portas, fechaduras, dobradiças, punhos serão executadas em 

ferro. 

No que respeita à marcenaria, as armações seriam em carvalho, com estilóbatas 

em todas as peças e molduras nas cornijas; as portas terão todas lambris com guarnição 

e a armação das impostas segundo as plantas. Haverá divisórias em madeira de castanho, 

envidraçadas na parte superior e almofadadas no rodapé; as janelas também em castanho 

e erva bezerra, com impostas encurvadas no alçado... Portas envidraçadas, com o rodapé 

com almofadas de castanho e guarnições nas duas faces. As salas com cornijas, lambris 

e mobiliário de madeira, tal como os corrimãos (em acaju) e o parquet com "junta da 

Hungria" ou "à inglesa", em castanho. 

A cobertura seria realizada, em parte, em zinco, mas com o grande hall em aço 

e frisos entalhados; as goteiras seriam realizadas em zinco, tal como os tubos das águas, 

ligados na parte terminal a tubos fundidos. 

Toda a obra de canalização, quer para água quer para gás, seria realizada em 

chumbo. 

A parte escultural da fachada mostrava-se nos grupos, frontões, frisos, consolas, 

nichos, etc. 



Quanto à pintura, os estuques seriam pintados a alvaiade, com três camadas de 

aparelho e uma de óleo e as madeiras e os ferros teriam uma camada de aparelho e três 

de óleo. Nos apartamentos os tectos receberiam cola, realçando o fundo, e haveria lugar 

à utilização de papéis pintados. 

Os vidros, a utilizar sobre madeira ou ferro, deveriam ser simples e o vitral da 

fachada deveria ser colocado com as juntas vivas e contrabetumadas, ritmando-o, ne

cessariamente. 

É possível que a memória descritiva definitiva, arrumasse de uma maneira mais 

coerente o programa; no entanto, os elementos descritivos, apoiados nos elementos gráficos 

disponíveis, permitem-nos avaliar a problemática ou problemáticas subjacentes ao projecto 

e do domínio de várias áreas disciplinares. 

Insistimos que as motivações portuenses deram uma maia objectividade ao Con

curso. À data, já era possível a Marques da Silva entrever a implantação da gare que a 

portaria de 18 de Janeiro de 88, do ministro Emídio Navarro, circunscrevia às áreas limítrofes 

da Praça de D. Pedro, do mesmo passo que à frente dos Caminhos de Ferro do Minho 

e do Douro estava o eng. Augusto César Justino Teixeira, mobilizador dos projectos e da 

prossecução de obras que começaram, nesse mesmo ano, com o lançamento das primeiras 

empreitadas no lanço de Campanhã-Porto. 108como veremos mais detalhadamente no 
próximo capítulo. 

Havia já um projecto base do Concurso para a Estação Central, com um caderno 

de encargos elaborado, em 13 de Agosto de 92, por Justino Teixeira e tinha sido aprovado, 

por portaria de 94, um projecto de exploração provisória ao longo da rua da Madeira; e 

sobre um projecto "de arquitectura pouco imponente", se debruçavam, protestando já, as 

importantes agremiações portuenses (sobretudo o Centro Comercial), da autoria do antigo 

Chefe de secção de via e obras, o "engenheiro" Isidro de Campos. 109 

108 Também a portaria de Emídio Navarro, de 5 de Novembro de 1888, aprova o projecto, orçamento e encargos 

da empreitada D, referente à irradiação múltipla de túneis, do engenheiro belga Hypolyte de Baère. 
109 Vide O lanço de S. Bento a Campanhã e a Estagio Central do Porto, in "Jornal de Noticias", 1 de Novembro 

de 1896. 



A Memória descritiva, apresentada por Marques da Silva, parece ter tido como 3 

referência o caderno de encargos, já referido, de Justino Teixeira. 

As provas, tendentes à obtenção do diploma, compunham-se de uma parte escrita AS proVasdo DÍPI< 

e uma parte oral. A prova escrita abordou dois temas, um sobre Legislação Relativa à 

Construção e o outro sobre Prática de trabalhos, tendo cada uma a duração de duas 

horas. A primeira era complementada por uma prova oral, incidindo sobre noções essenciais 

de legislação e contabilidade.1,0 

Os temas tratados abrangem aspectos deontológicos, tais como a responsabili

dade e a responsabilização dos arquitectos, aspectos técnico/legais, imediatamente con

dicionadores do projecto, a ver com implantações, meações, alinhamentos, cérceas, ser

vidões, reparações e vistorias e, finalmente, uma terceira componente, a montante e a 

jusante, com forte componente jurídica e fiduciária, como créditos, mercado de construção, 

expropriações, actos autênticos, assinaturas não reconhecidas, usufruto e louvações. 

São temas genericamente abrangidos pela legislação francesa da época, de acordo 

com a cadeira de Legislação da Escola, professada por Mi le, juiz conselheiro do Supremo 

Tribunal de Paris. ' " O tema tratado por Marques da Silva versou A responsabilidade de 

arquitectos e construtores e o interrogatório oral centrou-se em arbitragens, vistorias 

e orçamentos ultrapassados. Sào-lhe atribuídos dois valores, numa escala de 0 a 4, sendo 

a nota 2, a mínima de admissão, equivalente a "passable". " 2 

A Prática de trabalhos, como um elenco de temas pode sugerir, é uma prova 

relativamente fácil, com incidência mais pragmática, com atenção aos modos de construção, 

aos materiais e à sua disposição. 

Ventura Terra, em 94, havia escrito sobre os diversos modos de construção de 

condutas de fumo, nas casas de habitação; Marques da Silva, agora, faz uma exposição 

110 Cfr. Règlement de l'École Nationale et Spéciale des Beaux-Arts (Edition de 1895), o.c. art2 59, p.22. 
1 , 1 Edouard-Joseph Mûlle foi nomeado, em 1889, professor de Législation du Bâtiment da Escola Nacional e 

Especial de Belas Artes, sucedendo a Delacroix. 
112 Embora os critérios de aferição não oscilem, antes permaneçam, eles são fixados todos os anos e constam, 
nomeadamente, da Acta da sessão do Diploma de Arquitecto. Vide a propósito A.N.P.-AJ52170 - Diplôme d'Architecte/ 

Séance du 9 Décembre 1895. Aí se diz: "Le chiffre 0 correspondera à la note nul/ Le da 1... à... Médiocre/ Le 
d2 2... à... Passable/ Le d2 3... à... Assez Bien/ Le d° 4... à... Bien/ La note 2 sera la note minima d'admission". ] Q 3 



sobre As diferentes disposições de parquets. E se "(a) composição é incompleta e 

contêm erros" é também considerada "passable". m 

A Prova gráfica, o projecto de arquitectura, Une Gare Centrale, em similitude 

com o projecto de Mayeux, também aluno de Laloux, "4 era concebido como que para 

execu-ção, compreendendo plantas cortes e alçados cotados e com todos os pormenores 

construtivos, com a memória descritiva e uma estimativa de uma parte da construção. 

O candidato pôde fazer a escolha do programa, como referimos, submetido tam

bém à aprovação dos arquitectos, membros do júri, encarregados de examinar as provas. 

Analisando, sobremaneira, o original do projecto, na solução do alçado principal, 

verifica-se que este apresenta uma sequência de três módulos diferenciados ao lado de 

um capo central saliente, com dois andares (apenas ausentes nos dois pavilhões extremos) 

com portais e janelas de volta perfeita, amaineladas, com forte marcação das impostas 

e com as janelas entre colunas jónicas, com cinco tramos, separados por pilastras da 

mesma adem. "5 

Este corpo central é rematado por cobertura de quatro águas, tendo sobre a 

cimalha um coroamento composto por um relógio, as armas nacionais e um pequeno 

campanário, rematado pela figura alegórica de Mercúrio. 

Os pavilhões extremos, com amplos átrios, correspondentes às entradas e saídas 

da gare, são constituídos por largos arcos de voita perfeita mainelados, na parte corres

pondente às impostas envidraçadas, e com dois mainéis na parte inferior, es-culturados, 

e assentes em pedestais, a modos de cariatides. Sobre a porta um friso ornamental, um 

frontão quebrado nos extremos, englobando um relógio. 

A terceira e quinta secções, dentro dos explícitos critérios da composição, onde 

1 , 3 Cfr. A.N.P.-AJ52 170 - Diplôme d'Architecte/Séance du 9 Décembre 1895. Na acta da sessão são analisadas 

as várias provas e justificadas as classificações, embora com um certo laconismo. Pelo vocabulário perpassam, 

no entanto, algumas das chaves da gramática Beaux-Arts. 

Louis-Albert Mayeux, aluno de Mayeux e de Laloux, apresentou-se a concurso com Uma estação de caminho 

de Ferro à entrada de um parque público, tendo apresentado um conjunto satisfatório, embora a composição 

contivesse erros. Obteve três pontos, isto é, foi considerado "assez bien". 

Vide o alçado principal, peça original do projecto, de um conjunto oferecido por Marques da Silva à Academia 

Portuense de Belas Artes, hoje na Faculdade de Arquitectura do Porto. 



avultam a simetria e a axialidade, apresentam no rés-do-chão, quatro portas da mesma 

tipologia das do pavilhão central, acentuando o ritmo do fenestramento; no primeiro andar 

as janelas apresentam-se emparelhadas, tal como no segundo e sexto módulos, com 

andar térreo cego, mas relevado. 

Elevando-se sobre a cimalha e abrangendo o terceiro, quarto e quinto módulos, 

a marquise, em ferro envidraçado, ancorada sobre os pilares, remata os dois corpos que 

ladeiam o capo central, insinuando as duas águas, mas com a marcação de largo arco 

abatido, como elemento estruturante e do décor, ao nível dos corpos recuados do conjunto, 

isto é, deixando enfatizar as cantarias do capo central, em diferente balanço sobre a rua. 

Parece legítimo afirmar-se que a fachada evoca mais os ritmos modulares de Hittorff 

na Gare do Norte, em Paris (1861-64), sobretudo na variante 2, e que a sua arquitectura, 

tal como esta, representa o compranisso, onde "um décor passadista se placa sobre uma 

arquitectura tecnológica", conforme escreve Michel Ragon. "6 

Mas outras referências seriam possíveis, tais as do projecto de Horeau (1849) 

para a Exposição Universal de Paris, o projecto de Gare de Formigé (1876) e no corpo 

central há vagas reminiscências da Gare de Lille (1887-1892). 

A escultura, o décor têm um andar redundante que aproximam a gare de um 

discurso ambguo, académico, que só, de facto, a marquise tipifica e actualiza e o relógio 

monumental expressa como "característica essencial", na teorização de Perdonnet. 

Mas terá de concluir-se que a qualificação do desenho e da composição são 

respeitáveis e não se afastam, antes se aproximam, de critérios prevalecentes na fachada 

principal da gare do arquitecto Paul Normand, Grand Prix de Rome em 1891, "7 também 

aluno de Laloux, embaa a transparência do alçado, com a nítida apologia da luz, acentue 

o desenho do corpo central e a verdade dos materiais. 

É sabido do interesse de Ginain e Guadet por esta problemática das Gares, com 

116 RAGON, Michel - L'Architecture des gares, Paris, Denoêl, 1984, p.42. 

Em 1891 o tema para o Grand Prix de Roma é uma Gare Central de Caminho de Ferro. O Premier Grand Prix 
é atribuído a Henri Eustache, aluno de Ginain e o Premier Second Grand Prix a Paul Normand, do atelier Laloux. 
Para a iconografia, vide BOWIE, Karen (dir.) - Les Grands Gares Parisiennes du XiX siècle, Paris, Hachette, [1987. 
?], p. 201. 



tema raramente tratado na Escola, ao longo do século. 

Guadet dirá mesmo aos seus alunos: * Alegremo-nos com um tema verdadeiramente 

moderno: a gare de caminho de ferro". m 

Estas duas personalidades integrarão o júri das provas de Diploma de Arquite

cto de Marques da Silva, o primeiro como Presidente e Professor/Chefe de atelier de 

Arquitectura da Escola, o segundo como Professor de Teoria. Completarão o júri os 

Professores dos ateliers externos e membros permanentes, Pascal e Esquie, Monduit, Ri-

ban, professa de Rsica, Química e Geologia, Múlle, professa de Legislação da Construção, 

e o Inspector e Secretário da Escola, Bomier. m 

Marques da Silva é interrogado sobre as diferentes partes do projecto, em si mesmo, 

sobre as partes teóricas e práticas da construção, sobre a história da arquitectura, sobre 

noções elementares de legislação e contabilidade e finalmente sobre elementos de Rsica 

e Química. 

No que ao projecto respeita, o júri convirá que "(o) açamento dá lugar a algumas 

observações. O candidato explica a sua planta; como são construídos os arcos da fachada, 

as asnas e os grandes vitrais; como são compreendidos os tectos em ferro do vestíbulo 

e da sala dos passos perdidos. O projecto é "passable".,20 

No interrogatório sobre Física, Química e Geologia, Marques da Silva respondeu 

às perguntas famuladas sobre electricidade e pára-raios, diversos sistemas de ventilação, 

sobre vidros e sua decoração e sobre a silicatização dos materiais, matérias de uma 

panóplia de temas diversificada e exigente. ,21 Daí as dificuldades do candidato e as 

conclusões do júri: "Candidato "revisible"', por causa da sua insuficiência em Rsica e 

Química", o que significará uma nova reapreciação de Marques da Silva, na mesma matéria, 

no ano seguinte. 

O atelier Laloux, nesta 40a Promoção, viu atribuídos os Diplomas de Arquitecto 

Cfr. Julien Guadet - Éléments et théories de l'architecture. Paris, 3 vol., 1901-1904, citado por Michel Ragon, 

o.c., p. 14. 

" * Vide A.N.P.-AJ52 170 - Diplôme d'architecte, Séance du 9 Décembre, 1895. 

Idem, ibidem. 
121 Idem, ibidem. 



aos seus alunos Mayeux, Monteret, Vivier e Wanner, num total de dezassete promoções, 

com notoriedade, ainda, para o atelier Redon.122 

Podendo Marques da Silva sujeitar-se à revisão da prova oral de Física e Química, 

no mês de Junho do ano seguinte, aquando da 41s Promoção, como aliás o fizeram, em 

circunstâncias semelhantes, os seus colegas de atelier, Jalabert e Queyrel, não perde, 

todavia, a oportunidade de participar em Portugal no chamado concurso A Conclusão do 

Edifício dos Jerónimos, mais um episódio de uma longa teia de recuos e avanços, de 

hiatos e indecisões que hão-de preencher a segunda metade do século e ultrapassá-lo, 

até à definição de um novo nacionalismo, o do Estado Novo, o do Mundo Português que, 

topicamente, se recria e amplia na envolvente do monumento dos Jerónimos. 

Já, em 7 de Novembro de 1895, Luciano Cordeiro, vice-presidente da Comissão o restauro dos Jerónimos. 
Concurso 

dos Monumentos Nacionais, apresentava à mesma Comissão um parecer impresso sobre 

as obras dos Jerónimos, nas "vésperas do Centenário" como afirmava, o Centenário da 

Descoberta da índia, acentuando que "o que se pretende e precisa é menos um trabalho 

de concepção que de direcção e execução arquitectónica",23. Não é apologista de um 

concurso que acha "dispensável e inconveniente", remetendo a obra para a Repartição 

dos Edifícios Públicos, com enquadramento técnico e crítico, desafectando espaços, 

desafrontando o Monumento de edificações e destinando os espaços ao alojamento e 

instalação do Arquivo Nacional. 

Anteriormente, ainda, em 17 de Março de 94, o Director dos Edifícos Públicos, 

Pedro Romano Folque, informara os seus serviços que mandara demolir os restos da 

"desastrosa ruína do corpo central do anexo do edifício dos Jerónimos" de Cinatti e Rambois 

e propunha a abertura de um concurso entre arquitectos portugueses para o projecto de 

reedificaçâo desse corpo, "com estrita economia e simplicidade compatíveis com o estilo 

manuelino". É mais uma vez a possibilidade do neomanuelino... 

1 2 2 Idem, ibidem; vide ainda Bulletin Trimestriel/ Société des Architectes diplomes par le Gouvernement, [...], Paris, 

16, 1896. pp. 361-362. 
1 2 3 Cfr. CORDEIRO, Luciano - As obras dos Jeronymos/Parecer apresentado à Commissão dos Monumentos 

Nacionaes/Em sessão de 7 de Novembro de 1895 [...], Lisboa, 1895. p. 25. 



É, de facto, incumbido de organizar o programa e apresenta os seus próprios 

projectos, conjuntamente com outros participantes, e a Comissão dos Monumentos Na

cionais, a 11 de Novembro de 95, sob a presidência de Gabriel Pereira, tomando em 

consideração o parecer referido de Luciano Cordeiro e uma exposição de Ramalho Ortigão, 

prefere os projectos de Pedro Folque, "abstraindo das variantes do corpo central". 

Perante novos acidentes, como a morte de Possidónio Narciso da Silva, por 

despacho de 4 de Dezembro de 1895, determina o Ministro das Obras Públicas que se 

abra concurso para a conclusão do anexo, agora destinado ao Museu Nacional.,24 

Marques da Silva vai tomar parte no concurso (com júri nomeado por portaria de 

7 de Junho de 96, de que fazem parte os engenheiros Bento Fortunato de Moura Coutinho 

d'Eça, José Joaquim de Paiva Cabral Couceiro e Manuel Raimundo Valadas e os arquitectos 

José António Gaspar e José Luís Monteiro), concurso que se efectua em 20 de Agosto, 

com programa do Conselho Superior de Obras Públicas. 

Verifica-se que Marques da Silva trabalha sobre um alçado uniforme, levantado 

por Pedro Folque ,2S no qual se especifica a parte demolida e o capo central a concurso; 

conhece a problemática das obras, pelo menos através do Parecer impresso de Luciano 

Cordeiro.126 Da sua leitura, podia concluir o jovem arquitecto que os fantasmas de Cinati 

persistiam, com a obsessão, quase doentia, do corpo central, "tantas vezes imaginado", 

aproximando-se da polémica do manuelino (ou neomanuelino) e sobretudo da essen

cialidade nacionalista, do seu projecto e da sua liturgia, porque no "(monumento) fundiu-

se uma ideia; reside e perpetua-se... uma intenção, um culto, uma consagração histórica", 

porque "Santa Maria de Belém é oTe-Deum que agradece e celebra a vitória (dessa) 

ideia, da fé, e do esforço", e reterá, ainda, de Luciano Cordeiro o "amor da Arte Naci-

1 2 4 Cfr. ORTIGÃO, Ramalho - A conclusão do edilício dos Jeronymos/ Parecer da Commissão approvada em 

sessão de 23 de Junho de 1897, Lisboa, Imprensa nacional, 1897, pp. 13-14; vide ainda GORDALINA, Maria do 

Rosário - As obras revivalistas do séc. XIX no Mosteiro de Santa Maria de Belém, in Romantismo - da mentalidade 

à criação artística, Sintra, 1986, pp. 247-291. 

Este material de referência, em cópia marion, faz parte do arquivo de Marques da Silva (A.M.S.) e, pelas 

anotações, verifica-se que efectivamente sobre ele trabalhou.. 

O referido parecer impresso consta do arquivo de Marques da Silva (A.M.S.). 



onal". ni 

Também Pedro d'Avila havia escrito sobre a necessidade de "acalentar a história 

da (...) nação e os seus mestres"128 e o manuelino "sui generis", "estilo original português", 

em Vamhagen, ,29 "obra de remendos mais ou menos pitorescos", em Joaquim de 

Vasconcelos, m alimentava a teorização, por vezes contraditória, que convergia, aqui, no 

Jerónimos, na emanência de uma Escola além do "feiticismo académico", de um foco de 

educação artística e nacional e de uma "escola d'Arte nacional", como escreve Marques 

da Silva. 

Dos apontamentos para a Memória descritiva do seu projecto, apresentado com o projecto de Marques 
da Silva 

a divisa Por Bem, poderá concluir-se que Marques da Silva procura conservar, tanto quanto 

possível, as construções existentes e acentuar e fazer valer as construções primitivas, 

"procurando dar ao monumento mais o seu carácter histórico do que utilitário" porque os 6 - 7 

critérios funcionais ou um racionalismo romântico estavam ausentes do programa do 

restauro. "O (seu) partido foi compor sobre a parte mais bela do Monumento que é a 

galeria sobre a fachada, dando-lhe a sua bela uniformidade sem a cortar com o motivo 

central". 

Sobre essa banda, Marques da Silva faz agarrar as três outras alas, formando, 

deste modo, um grande pátio e insiste que as galerias, para serem utilitárias, necessitavam 

de grandes vestíbulos que não existiam e que, de outro modo, destruiriam a beleza das 

alas sobre o mar. 

Alheio - insistimos - ao sério utilitarismo que poderia ser um dos critérios do restauro, 

bem explícitos e anteriores ã intervenção, e definidores do programa, como acentuava 

Cordeiro (e a posteriori Ramalho), Marques da Silva alia, no entanto, um outro pragmatismo 

e a história, sem perigos eminentes, quanto a valores estruturais, ao enfatizar o enorme 

127 Ctr. supra, nota 123, p. 17 e p. 19. 
1 2 8 Luis Caetano Pedro d'Avila já em Março de 1881 propunha estas ideias, transcritas em "O Popular", de 25 

de Dezembro de 1896, a propósito de "A questão dos Jerónimos". 
1 2 9 VARNHAGEN, Francisco A. de - Noticia histórica e descriptiva do Mosteiro de Belém, Lisboa, 1842. 
1 3 0 VASCONCELOS, Joaquim de - Da Arquitectura Manuelina/ História da Arte em Portugal/ 6! Estudo, Coimbra, 

Imprensa da Universidade, 1885, p. 13. 
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pátio "onde se instalaria a estátua de D. Manuel... a sua praça, a moderna consagração 

das descobertas". Praça tão decorativa quanto possível, cercada pelas quatro alas que 

lhe formam uma cloture onde se podiam "realizar kermesses, festas, exposições diversas, 

com um cadre magnífico".13' 

Procurou, de facto, em projecto, desenvolver a ideia da praça, avançando com o 

corpo central o menos possível, dentro, aliás, das exigências do programa, abrindo-a 

francamente do lado poente, porque por aí se fariam facilmente as circulações, em dias 

de solenidades. 

O corpo central, na nossa perspectiva, é sacrificado e dá facilmente entrada às 

galerias laterais, ao pátio e ao andar superior. Duas escadas conduziriam a este primeiro 

andar, com um salão decorado com pinturas relativas às descobertas, onde se sentiria 

a "misteriosa tranquilidade que se sente na Igreja ou no Claustro". 

O alçado deste corpo principal é composto, pois, por dois andares, o segundo 

sobrelevado, e nele Marques da Silva, como diz, "(procurou) abrir, cavar um motivo monu

mental, sem com isso destruir a uniformidade", buscando, todavia, referências explícitas 

na porta axial da igreja, no portal ocidental do anexo e no perfil baixo das abóbadas, e 

recordará, com certeza, a recomendação de 11 de Novembro de 95, dos Monumentos 

Nacionais, "(que julga) indispensável indicar uma entrada por meio de qualquer motivo 

arquitectónico, em harmonia com a simplicidade do edifício".,32 

Amplo arco abatido configura o andar térreo, com dois vãos, ladeando o vão prin

cipal, e o andar superior é marcado por um janelão, de triplo vão, enformado por um arco 

de volta perfeita, rematado por formas carenadas. O todo inscreve-se entre dois botaréus, 

rematados por pináculos espiralados, que se elevam acima do cornijamento geral, ligados 

por um ático ou platibanda lavrada e ornamentada, dentro da gramática decorativa do

minante. 

'3 1 Cfr. Memória descritiva [Rascunho da memória, manuscrito a lápis, s. a., s.d., mas redigido por Marques da 

Silva] (A.M.S. - Porto). 
132 Cfr. ofício de Gabriel Pereira, citado por Ramalho Ortigão in A conclusão do edifício dos Jeronymos [..,] o.c, 
p.13. 



Marques da Silva apresenta também o projecto da fachada ao fundo do pátio, isto 

é, a ala norte, com a proposta de um segundo andar, com os mesmos ritmos de fe-

nestramento da ala sul, mas com uma maia simplificação das janelas, e um capo central, 

no enfiamento do da ala sul, com a marcação de três vãos no alçado, com as três janelas 

do último vão minimamente decoradas e o alçado tripartido por quatro botaréus, com 

remates e platibandas da mesma tipologia dos do corpo meridional. 

Ao concurso concarem, pelo menos, Adães Bermudes, Domingos Parente da Silva, 

Marques da Silva e Rafael de Castro. Desconhecemos o teor dos projectos dos outros 

concorrentes,,33 mas sabemos que Bermudes é classificado em primeiro lugar no que 

respeita à "conclusão da igreja" e em segundo lugar no que concerne à reconstrução do 

anexo que, por despacho ministerial, é mandada executar por Parente da Silva, auta do 

projecto classificado em primeiro lugar que utilizou a divisa "Estrela". ,34 

O concurso não é conclusivo, não tem a eficácia que parecia desejável, e o próprio 

Pedro Folque "não considera definitivamente julgada a questão relativa às obras dos 

Jerónimos" e "(o) júri do concurso não era chamado a outra coisa mais do que a julgar 

o valor dos trabalhos (...), classificando-os e premiando-os em face do programa".135 

Vítor Laloux, "patron" de Marques da Silva, é ouvido sobre esta matéria, a pedido 

de Folque, conforme carta de 8 de Novembro de 96, e mostra-se de acordo com este 

quanto ao adenamento e à utilização do mesmo motivo sobre todo o comprimento da 

fachada. "Esta repetição - dirá - deixará ao monumento toda a sua grandeza", "(...) diminuir-

-se-ia introduzindo um motivo central".,36 

Era o problema aqueológico da "verdade" que, de facto, se continha, como vimos, 

num dos projectos de Folque, apreciado unanimemente pela Comissão dos Monumentos 

133 
GORDALINA, Maria do Rosário in As obras revivalistas do séc XIX no Mosteiro de Santa Maria de Belém, o .c, 

supra nota 124, é inconclusiva em relação a este aspecto do concurso, embora tenha consultado os fundos 

arquivísticos que julgamos fundamentais. 

A dotação para as obras foi de 315.000$000 mas a sequente intervenção de Pedro de Folque junto da Comissão 

dos Monumentos Nacionais, vai inviabilizar a realização dessas obras. Vide, a propósito, ORTIGÃO, Ramalho -

- A conclusão do edifício dos Jeronymos [..,] o.c, p.14. 
3 5 Cfr. ORTIGÃO, Ramalho - A conclusão do edifício dos Jerónimos [...], o.c, p.14. 

Idem, ibidem. Apêndice, p. 33. 



Nacionais, em Novembro de 95. 

Ramalho, que nesse ano, em 1896, publicará O Culto da Arte em Portugal, dá-

-nos a posteriori uma ideia genérica dos projectos, julgando as propostas para o anexo 

com um carácter mais religioso que civil, (apesar da maré civilista) e com luxo demasiado. 

Os desenhos do corpo centrai, os agrupamentos perpendiculares, de formas elevadas e 

agudas, denotam "equívocos de cronologia no discernimento dos estilos", porque no seu 

entendimento "(as) disposições piramidais são características do sistema ogival". Quer 

dizer, faz a apologia da horizontalidade e, por aqui, vai exumando a sua doutrina sobre 

o manuelino - a assimilação interessante dos conceitos de anarquia e criatividade, de 

decadência e nacionalização - vai debitando a apologia da "diuturnidade do estilo românico" 

contra o gótico, porque "(o) goticismo expira com o século XV", "a seiva original esgotara-

se na Batalha" e, fazendo apelo à Raça e às concepções vitalistas e evolutivas - certamente 

a sua melhor inferência - afirma que "(um) monumento é um organismo vivo (que) se 

transforma evolutivamente". 

Estas concepções, transpostas, em parte, para o Parecer da Comissão Nacional 

de Monumentos de 97, de que foi relator, com a notação gráfica de Ventura Terra, que 

também ouviu Laloux,137 "protector" do edifício, sobre a possibilidade de um pequeno 

ático que remataria as cinco arcadas do centro, remetem ainda para o anteprojecto de 

Folque de "esclarecido zelo patriótico" e deixam aberta a porta para a alternativa aos 

concursos, isto é, o apontar de um arquitecto a quem seja confiada a conclusão das 

obras, trabalhando de acordo com a Comissão dos Monumentos Nacionais. 

Aqui entroncam, com prioridade, as reacções de Marques da Silva, certamente Marques da silva e Ber
nardino Machado 

interesseiras, mas não menos interessantes, (porque definidoras de formulações e critérios 

de longa duração), ao dirigir-se ao Ministro das Obras Públicas, Bernardino Machado, 

através do Conselheiro Wenceslau de Lima, pedindo-lhe a aquisição do seu projecto, de 

acordo com a parte do relatório do júri que "propõe ao governo a aquisição do projecto 

"Por Bem", e indirectamente,,38 ao pensar (e ao escrever?) que "a melhor solução que 

137 Idem, ibidem. Apêndice, p. 34. 
138 No arquivo de Marques da Silva encontrámos uma cópia de um ofício/requerimento que nos permitiu concluir 1 1 7 



um ministro conhecedor poderia tomar seria encomendar um novo projecto ou encarregar 

dos trabalhos o artista que no concurso melhor compreendeu os Jerónimos, formando, 

assim, uma escola d'Arte Nacional". m 

Isso viria, de facto, a acontecer anos mais tarde, com novos actores. 

Após o insucesso, Marques da Silva regressará a Paris para participar na 43s MarquesdaSiivaregressa 
a Paris 

Promoção dos Titulares do Diploma de Arquitecto, não sem antes da partida ter 

sugerido oficiosamente, como já escrevemos, que o Governo Português agraciasse com 

a Comenda de Cristo ou o Hábito de Santiago, "o (seu) professor" Ferdinand Dutert, do 

qual esboça o currículo, "(atendendo) aos serviços (...) prestados aos artistas portugueses, 

em Paris, e aos seus méritos de grande artista". 14° Dutert que jamais foi professor, mas 

membro do Conselho Superior de Ensino, nomeado em 92, sucedendo a Bailly, e que, 

neste ano escolar de 96/97, integrará os júris da Escola Nacional e Especial de Belas 

Artes, como membro renovável da secção de Arquitectura...141 

Inscrito com o número 5, na sessão de Dezembro, Marques da Silva vai, enfim, 

prestar novas provas, perante o professor Riban, em Física, Química e Geologia, uma 

reapreciação, tão-só, pois que a matéria tratada foi sensivelmente a mesma da sessão 

de Dezembro do ano transacto, isto é, temas sobre electricidade atmosférica, pára-raios 

e meios empregados para proteger os metais contra a oxidação. 

O júri apresenta ligeiras alterações, em relação ao da sessão de Dezembro de 

95, pois Pascal e Esquie são agora substituídos por Laloux e Redon, na qualidade de 

professores/chefes de ateliers exteriores e membros do júri a título permanente. 

Marques da Silva obtém a nota mínima, dois pontos, obtendo o Diploma de obtenção do Diploma 
de Arquitecto 

Arquitecto, mesmamente atribuído a Biet, Piat, Boudot e Lefebvre, colegas do atelier 

ter sido endereçado a Bernardino Machado, então Ministro das Obras Públicas, articulando -o com o esboço de 

carta dirigido ao dr. Celestino..., personagem que, neste momento, ignoramos, mas que poderia fazer parte dos 

quadros do Ministério, ao qual Marques da Silva agradece diligências, renovando anteriores gentilezas. 

Cfr. notas na margem da carta referida na nota anterior, dirigida ao dr. Celestino (A.M.S. - Porto) (Será Guilherme 

Celestino, do Arquivo e Biblioteca da Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, amigo do Conselheiro Ernesto 

Madeira Pinto, Director Geral do Comércio e Industria?) 
1 4 0 Cfr. carta referida supra, nota 139. 

' 4 1 Vide - [...] Prix médailles et diplômes obtenus pendant l'année scolaire 1896-1897, Paris, Imprimerie Nationale, 

1897, pp.9-10 e 12-13. ] ] g 



Laloux (tal como Lemaresquier e Jankel, estes mal sucedidos nas provas do professor 

Riban), isto, num total de vinte e duas promoções, sendo cinco de arquitectos estran

geiros. ,42 

O atelier Laloux continua, pois, a prestigiar-se e, neste mesmo ano, Paul Bigot, 

com Uma Escola Superior de Marinha, conquista o Premier Second Grand Prix de 

Rome que alcançará, novamente, em 1900, com Um Estabelecimento Termal e Casino. 

Vítor Laloux ajudou a construir a atmosfera cosmopolita da Escola de Paris, "epitome 

e glamour da cultura francesa", na expressão de Isabelle Gournay.,43 Charles Butler, o 

primeiro diplomado americano do seu atelier, em 1897, contemporâneo de Marques da 

Silva, acentua essa possibilidade internacional e cosmopolita, sobretudo porque "o que 

(Laloux) ensinava era aplicável em qualquer país e em qualquer estilo". 144 Era a radicação 

(a expressão) do eclectismo, mas também a afirmação do "estilo Beaux-Arts" cujo apogeu, 

Além-Atlântico, no Novo Mundo, coincidiria com a Exposição Universal de Chicago, de 93, 

a Exposição Colombiana.,45 Nesta se protagonizara uma involução: à imagem polícroma 

de Sullivan - a excepção - opunha-se o branco classicismo e o desenho massivo do décor. 

Burnham, Director dos Trabalhos da Exposição, não hesita fazer a "passagem" 

do "moderno" ao mais puro estilo Beaux-Arts (possibilitado, é certo, pelo domínio das 

técnicas de construção, praticadas nas "fronteiras moventes" da Escola de Chicago e 

das Beaux-Arts ) e não se ignora que o seu modelo urbanístico será nitidamente neo-

haussmaniano. É a "traição" de Burnham.146 

Sullivan, noutros registos, reflectia os conhecimentos técnicos e a inovação de 

William de Baron Jenney - que este adquirira em França, na École Centrale des Arts 

e Manufactures - embora pouco convencido no estudo da planta e da aprendizagem do 

1 4 2 A.N.P.-AJ52 170; vide ainda Bulletin Trimestriel [...] Société des Architectes Diplômés par le Gouvernement, 18, 

1896, pp. 102-103. 
143 Vide GOURNAY, Isabelle - Americans in Paris, in "J.A.E.", 38/4, 1985, p.22. 
1 4 4 Apud Isabelle Gournay in Victor Laloux/L'Architecte de la Gare d'Orsay, Paris, 1987, p.67; vide ainda Hommage 

a Laloux de ses élèves américains in "Pencil Points", 18, 1937, pp.622-623. 
1 4 5 Sobre a Exposição Colombiana consultar, sobretudo, Le livre des expositions universelles 1851-1989, Paris, 

Éditions des Arts décoratifs - Herscher. 1983. pp. 93-98. 
1 4 6 Vide FRAMPTON, Kenneth - Historia critica de la arquitectura moderna, 3a ed., Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 

1987, p. 56. 



desenho "beauxartiano", também ele, o "solitário criada da cultura do Novo Mundo", se 

fica pelo "brilho residual" e pelo desalento, após 93. M7 

Vai retomar-se, então, o fascínio da viagem a Paris e do ensino Beaux-Arts, posto 

em voga, nos Estados Unidos, por Richard Morris Hunt, que, em Paris, em meados do 

século, estudara com Lefuel. 

A personalidade de Laloux, a sua pedagogia do projecto, as fórmulas Laloux, a 

dedicação aos alunos geram um movimento de simpatia pelo seu atelier. Ele garante o 

sucesso... 

Compreende-se, deste modo, que a América, convertida ao City Beautiful Mou

vement, na busca dos conjuntos monumentais, se volte para Paris e para "os Laloux" 

ou que, perante programas vastos e exigências sumptuárias, na escala "à Laloux" encontre 

a adequação e a fórmula. Porque a fórmula supõe a audácia, organiza a ideia, escolhe 

o partido, sistematiza a composição, multiplica as escalas, subverte a hierarquização, 

magnifica os detalhes...,48 

Após 1921, os estudantes americanos não vêm, necessariamente, a Paris, mas 

Laloux é a sua referência. É-lhe atribuída, em 1921, a medalha de ouro do American 

Institut of Architects; em 1923 é "patrono" da Fontainebleau School of Fine Arts, 

onde os estudos serão dirigidos por alguns dos seus melhores antigos alunos, Carlu, 

Gromort e Labatut.]i9 

A criação, em 1926, do Prix des Anciens Élevés de l'Atelier Laloux, em cujo 

júri pontifica Gromort, ajuda a esclarecer fidelidades e afirma ainda, o espírito de corpo, 

centrado na figura do velho mestre que havia cedido o seu lugar de Patron ao seu assistente, 

Charles Lemaresquier, companheiro e grande amigo de Marques da Silva, Deuxième 

Second Grand Prix de Rome, em 1900, com Um Estabelecimento Termal e Casino. 

147 Idem, ibidem, p.56. 
148 É interessante e arguto o texto de David Van Zanten sobre os aspectos do "estilo Beaux-Arts", constituindo 
uma síntese para uma primeira abordagem: VAN ZANTEN, David - Le système des Beaux-Arts in "Architecture 
d'Aujourd'hui", 11 Dez. 1975, pp.97-106. 
149 Vide os trabalhos de Isabelle Gournay, nomeadamente: GOURNAY, Isabelle - Architecture at the Fontainebleau 
School of Fine Arts/ 1923-1939, in "JSAH", XLV, 1986 pp. 270-285. 



O atelier de Laloux passa agora por Laloux/Lemaresquier até à morte do mestre, 

em 1937. ,50 

Para além dos obituários de Lemaresquier e Chaussemiche. algo acrescenta à 

reflexão sobre Laloux e o seu legado o discurso de Pontremoli, nas exéquias do "querido 

mestre", em nome da Academia de Belas Artes. 

Que Pontremoli tenha sido o autor da Villa Kerylos, em Beaulieu-sur-Mer, que para 

Gulbenkian tenha projectado em Paris, ou que no seu atelier o portuense Manuel Marques 

- aluno de Marques da Silva na Escola do Porto - tenha feito o seus estudos parisienses, 

são notícias que, desde já, devemos interligar.,5' 

Como já referimos. Marques da Silva termina os seus estudos parisienses em 10 

de Dezembro de 1896, tendo obtido o Diploma de Arquitecto, o título mais elevado 

concedido pela Escola ,52, com o projecto da Gare Central, ante os estímulos de Laloux, 

também ele acompanhando, com expectativa, o lançamento da primeira pedra da Gare 

de Tours, em Maio desse mesmo ano, com projecto da sua autoria, e também atento aos 

primeiros estudos da Gare d'Orsay, terminus parisiense do mesmo Caminho de Ferro de 

Orleães.153 

1 5 0 O atelier Laloux obteve até 1937, 31 segundos e 16 primeiros Grandes Prémios de Roma, tendo passado pelo 

seu atelier mais de seicentos alunos e, entre estes, mais de uma centena de americanos. 
151 Manuel Marques toi aluno da Academia Portuense de Belas Artes, com interrupções, desde 1902 a 1913. tendo 

concluído no ano lectivo de 1912-1913 o Curso de arquitectura ao tempo de Marques da Silva que teve um papel 

decisivo nos seus estudos parisienses. Estudos irregulares, é certo, com grandes dificuldades de acesso à Escola 

de Belas Artes de Paris onde ó admitido à sexta tentativa, em 12 de Julho de 1920. tendo feito a sua preparação 

no atelier preparatório de Godefroy & Freinet. Foi admitido ao atelier de Pontremoli em 10 de Março de 1924. (Vide 

A.N.P.-AJ" 429). Obteve o Diploma de Arquitecto no ano de 1930, como pode depreender-se da carta de 2.12.1930, 

pedindo o seu diploma através de Gaston Renouard (A.N.P.-AJ52 429). De facto, obtém o Diploma de Arquitecto 

na 146a Promoção de 12 de novembro de 1930 (Cfr. Boletim do S.A.D.G. - informação recolhida pessoalmente na 

sede da Associação); vide ainda "[...] Grande Masse/Son Bulletin", Mois de Janvier 1931, 6° Année, 1930-31,45 

pp, 153-164. 
1 5 2 Vide certificado de Paul Dubois, director da Escola Nacional e Especial de Belas Artes e membro do Instituto, 

datado de Paris, 26 de dezembro de 1896. (A.M.S. - Porto). 
1 5 3 A cidade de Tours, terra natal de Laloux, foi dotada de uma ligação ferroviária com Paris já desde 1846. A 

Companhia dos Caminhos de Ferro de Orleães e a dos Caminhos de Ferro do Estado entenderam-se para a 

construção de uma gare única, tendo o projecto sido aprovado, por decisão ministerial em 23 de Abril de 1894. 

Projecto medíocre, no meio do conflito Laloux intervém alternativamente e acaba por ver aceite o seu projecto, 

após ajustamentos, tendo-se limitado o seu papel, fundamentalmente, à arquitectura do alçado; a Gare d'Orsay 

concretizará o entusiasmo posto pelo Director dos Caminhos de Ferro de Orleães junto do Director dos Caminhos 

de Ferro no Ministério dos Trabalhos Públicos, no prolongamento das linhas ao longo do Sena e no estabelecimento 



Sensivelmente, nesta data, em 7 de Novembro de 96, chegava o primeiro comboio A chegada do primeiro 
comboio à Estação Cen-

à Estação Central do Porto, depois de perfurados os fundos da Quinta da China, Monte trai Porto 

do Seminário e da Praça da Batalha, ao som do Hino da Carta, entre palmas e saudações, 

girândolas de foguetes e discursos laudatórios onde se valorizam os "engenheiros" e as 

instituições da Cidade: a Associação Comercial, a Associação Industrial, os Empregados 8 

do Comércio, o Ateneu e sobretudo o Centro Comercial...,54 

Cumprida a fase parisiense, ao sabor de uma cultura cosmopolita, "Belle-Époque", 

e entre os fastos da III República, com sedução e fascínio - como a seu tempo escrevemos 

- Marques da Silva regressa a Portugal, não cortando, porém, os liames que a Paris o 

ligarão para sempre. A cultura francesa permanecerá como um persistente sistema de 

referências, de pauta e norma, informando os costumes e o trem de vida: a arquitectura, 

a língua, a música, a gastronomia, as relações sociais, as leituras possíveis. 155 Elos 

reforçados pela amizade de Lemaresquier, Chanut, Chédanne, Biet e Gromort (e na

turalmente Laloux) que acompanharam com simpatia, orgulho e aconselhamento os su

cessos do Arquitecto e do Professor das Belas Artes portuenses, também membro da 

Société des Architectes Diplômés par le Gouvernement, desde Janeiro de 1897.156 

Honroso título só concedido a José Luís Monteiro, Ventura Terra, Marques da Silva 

e Manuel Marques... 

de uma gare junto das ruínas do Palácio d'Orsay. A documentação de 22 de Maio de 1896, atinente à apresentação 

de um anteprojecto perante o Ministério, deverá ser considerada como o ponto de partida para um processo em 

que acabam por participar três arquitectos, Lucien Magne, Emile Bernard e Laloux, corn veridicto final favorável 

a Laloux, em 24 de Dezembro de 1897, embora com a reformulação do seu projecto. 
1 5 4 Vide o reflexo da inauguração nos jornais diários, v.g.: O lanço de S. Banto a Campanhã e a Estação Central 

de S. Bento, in "Jornal de Notícias", 1 de Novembro de 1896; - A nova linha de Campanhã a S. Bento, idem, 8 

de Novembro de 1896. 
1 5 6 Cfr. CARDOSO, António [e outros] - J. Marques da Silva/Arquitecto/1869-1947 [Catálogo da exposição realizada 

no Arquivo Histórico Municipal do Porto (Casa do Infante), Porto, 15 de Março a 6 de Abril de 1986], Porto, 1986, 

p.19. 
1 5 6 A.S.A.D.G. - Dossier d'adyérent, na 414. 1897 [Vide duplicado A.M.S. - Porto]. l O O 



CAPÍTULO III 

MARQUES DA SILVA E A CIDADE. OS PRIMEIROS PROJECTOS 



sec. XIX 

Tal como Ventura Terra entrara em Lisboa com os planos de um Palácio da Justiça, 

supondo aplicação na capital, na visão pragmática do Concurso do Diploma, em Pa- Marques da snva. o regresso 
' a Portugal 

ris, ' resposta aos símbolos que falecem à cidade, Marques da Silva traz com ele o projecto 

da gare, réplica irreversível à cidade portuense, que dela fazia um conflito de interesses 5 

e anomias, ao longo de mais de duas décadas. 

Concorrem no Porto, no último quartel do século XIX, sinais acalentadores do 

progresso, na sua vertente liberal, não sem as ambiguidades ou duplicidades de uma o Porto no último quartel do 

burguesia comercial, em mescla de raízes e genealogias, com elos nas estruturas fundiárias 

da terra, mas, já atenta ao fenómeno de uma industrialização que verdadeiramente tardaria, 

mas também, ela, eco reflectindo os arrastamentos da crise que fora bancária em 76, que 

fora agrícola, financeira e ideológica em 91. 

Se não se desconhece que "as vias de condução acelerada são um poderoso 

elemento da prosperidade (...) e da riqueza das nações, * logo se advoga ou parece 

advogar-se o paradoxo, isto é, a exploração dos Caminhos de Ferro do Minho e Douro 

privava a cidade de uma população flutuante "com crescente prejuízo do seu comércio 

e das suas indústrias". 
Mas a ponte Luiz I, então adjudicada, trazia a Correia de Barros, mais que a 

1 A.N.P. - AJ52 168-169 - Diplôme d'architecte, Séance du 13 Décembre 1894. 124 



expectativa gratificante e optimista, a consciência de que "o remédio natural, legítimo e 

eficaz (...) é progredir".2 O seu Plano de melhoramentos, apresentado à Câmara Municipal 

do Porto, em sessão extraordinária de 26 de Setembro de 1881, embora retome o espírito 

empreendedor de Francisco Pinto Bessa (1821-1878), a quem presta homenagem pelas 

suas fecundas iniciativas, além do in memoriam transposto para a Sala das sessões, em 

14 de Novembro de 1880, no busto de Soares dos Reis, pretende empreender novos e, 

porventura, mais largos melhoramentos que o Plano de 65 em parte já sugeria, em termos 

de valorização urbanística da cidade baixa, de Massarelos aos Guindais, quer em termos 

de higienização geral da cidade, quer na construção de bairros operários. 

Desejável será, pois, interligar estes dois planos que supunham, outrossim, a 

legislação da década de 60, quanto às exigências da planificação. 

Mas os factores imperativos de uma nova lógica são sobretudo os que decorrem 

da ultrapassagem da crise bancária de 76, da pressão que os percursos rodoviários e 

ferroviários (uma política de transporte) vêm exercendo, cumulativamente, a partir de meados 

dos anos 70, e as exigências do tráfego alfandegário, por via marítima, necessariamente 

reavaliadas com a construção da nova alfândega. 

O edifício da Nova Alfândega, embora com a dilação dos seus projectos e da sua A nova AKândega do porto 

finalização apenas nos anos 80, reclama ou precipita, desde logo, o equacionamento dos 

cais acostáveis, a articulação com as redes viárias que concorrem na parte baixa da cidade, 

propondo-se, numa primeira exigência, a abertura da Rua Nova da Alfândega que virá a 

articular-se, posteriormente, com a Rua Mouzinho da Silveira e a Rua de Sá da Bandeira, 

tipificando aquela uma das situações urbanísticas do século XIX, em que a topografia não 

é jamais o elemento imediatamente condicionador da disciplina urbanística. 

Mas a Rua Nova da Alfândega, coloca-nos, ainda, criticamente, perante um dos 

aspectos não menos importantes na evolução das cidades, tal como o papel dos seus 

protagonistas. Não bastam a dinâmica das Vereações, nem a legislação, a legitimação 

2 Vide Plano de Melhoramentos da Cidade do Porto apresentado à Câmara Municipal em sessão extraordinária 
de 26 de Setembro de 1881 pelo seu Presidente José Augusto Corrêa de Barros, Porto 1881, p.5. 
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e impulso dos governos mais ou menos centralizadores ou oscilando entre a centralização 

e a descentralização, quase em sintonia com os processos do Rotativismo. Numa cidade 

de fortes tradições mercantis, o papel da Asociação Comercial do Porto, como tentaremos 

verificar, vai ser determinante do sucesso ou insucesso das várias realizações. Ela vai A Associação comerciai do 
Porto e o seu papel inter-

estar presente nos principais anseios e decisões da cidade, reclamando, representando vent0r 

perante os poderes, propondo ou opinando ou mesmo substituindo-se por mediação, por 

estratégia calculada ou consentida, à própria administração. 

Ao mesmo tempo que as obras da sede da Associação se arrrastam no tempo, 

desde Costa Lima a Marques da Silva, ultrapassando o século, à custa do imposto especial 

arrecadado na Alfândega, desde 1844, vai gerindo os diferentes tempos que são eco

nómicos, políticos, culturais e sociológicos. É verdade que nasce do gesto liberal e das 

suas próprias contradições, mas, talvez por isso, ao longo do século XIX, pôde manter, 

um papel de equilíbrio, mesmo na época das maiores oscilações do Rotativismo à irreversível 

República. 

A abertura da Rua Nova da Alfândega é, assim, o resultado da estreita colaboração 

entre a corporação municipal, presidida por Pinto Bessa e a Associação Comercial que, 

na conjuntura, e em face da necessidade do cómodo acesso à Alfândega, veio a prescindir 

de metade do produto líquido do imposto especial, cobrado na Alfândega, que lhe era 

destinado, como referimos, para a construção e conservação do edifício da Bolsa e Praça 

do Comércio, Casa da Associação e Tribunal Comercial. 

Pôde, assim, a Câmara Municipal do Porto, em face da lei de 1 de Setembro de 

1869, contrair um empréstimo, garantido em encargos e juros de amortização, até completa 

extinção da dívida, pelo referido imposto. 

Assim se efectuou a projectada demolição do Bairro dos Banhos, Cimo do Muro, 

da Porta Nobre e Fano Velho e, com ela, a abertura da rua que comunicava com o centro 

cívico da cidade. 

A Nova Alfândega não pode, pois, ser vista isoladamente mas, ainda, na prática 

fontista e no contexto pragmático, e logo positivista e "sansimoniano", onde operam técnicos 



nacionais e estrangeiros, sobretudo os engenheiros, de formação militar ou politécnica, 

que afluem nas últimas décadas do século às obras portuárias, viárias e rodoviárias, que 

com a cidade se relacionam, ou às instituições que as tutelam ou fiscalizam, como a 

Direcção das Obras Públicas do Porto, os Caminhos de Ferro do Minho e Douro, a 

Companhia Real, a Circunscrição Hidráulica ... 

Pinto Bessa pôde contar, na acção municipal, com o concurso do engenheiro-

chefe da Junta de obras, Gonçalves de Sousa3, Correia de Barros, também ele engenheiro, 

com formação múltipla, desde as Matemáticas, em Coimbra, até à Escola do Exército, em 

Lisboa, para o seu Plano de Melhoramentos da Cidade, assentou uma boa parte das 

propostas e da sua execução nos trabalhos da 59 Repartição Municipal, com o engenheiro 

civil João Carlos d'Almeida Machado (que aí tinha a colaboração dos arquitectos João Luis 

Nogueira e Pedro de Oliveira.) Num e noutro caso engenheiros oriundos da Academia 

Politécnica do Porto. 

Correia de Barros apercebia-se, de facto, do carácter excêntrico da estação de o carácter excêntrico da 
estação de Campanhã 

Campanhã, ciente das interrogações postas pelos três projectos de atravessamento do 

Douro, aquando da ponte ferroviária Maria Ra, sabendo que um deles, pelo menos, supunha 

os terrenos do Campo do Cirne, ciente, ainda, das divergências de interesses das várias 

entidades ante a exigência inelutável de uma solução conciliadora de uma estação ter

minal - o chamado Projecto da Estação do Porto - comum às linhas do Minho e Douro 

e do Norte. 

Gustavo Adolfo Gonçalves e Sousa (1819-1899) militou na causa liberal. Interrompeu, por isso, os estudos 

preparatórios que seguia na Academia da Marinha e Comércio e, de novo, em 1846, o curso superior da Academia 

Politécnica do Porto, alistando-se no batalhão académico comandado pelo lente José Vitorino Damásio. Concluiu 

o curso de engenheiro civil em 1850 e praticou com o enga Conde de Clarange Lucote nos traçados e construção 

de estradas, sobretudo no Minho. Lente na Politécnica planeou e dirigiu um projecto de linha térrea entre o Porto 

e Leça da Palmeira, escolas primárias, um hospital em Leça da Palmeira, obras no santuário de Matosinhos, no 

edifício do Palácio de Cristal, na Caixa Filial do Banco de Portugal, na Academia Politécnica, Bolsa e Tribunal 

de Comércio. Regeu cadeiras na primeira escola industrial, criada, em 1852, pela Associação Industrial Portuense, 

foi lente na Escola Industrial do Porto e no, seu sucedâneo, Instituto Industrial e Comercial do Porto, de que foi 

Director. A Câmara Municipal do Porto nomeou-o, em 1864, engenheiro-chefe da Junta de Obras onde se manteve 

até 2 de Janeiro de 1873. Aqui projectou ou dirigiu várias obras entre as quais o Novo Mercado do Peixe, o 

cemitério e capela de Agramonte. a Avenida da Boavista e sua rotunda, as ruas Oliveira Monteiro, Duque do 

Porto, Gonçalo Cristóvão, S.Jerónimo, Sá da Bandeira e Mouzinho da Silveira. 
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Aliás, sem êxito, Sousa Brandão, no seu projecto do Caminho de Ferro do Douro, 

havia adoptado como ponto de partida o Passeio das Fontaínhas e Brito Taborda, no seu 

estudo do Caminho de Ferro do Minho, partia do Campo do Cirne, no meio do Bairro 

Oriental.4 

Mas Campanhã, nos Campos do Pinheiro e do Godim e nas Quintas do Barão 

do Valado e do Comendador Lima, foi a solução de circunstância, encontrada ante o 

adiantamento do assentamento da linha por parte da Companhia Real, "com os seus 

engenheiros - ébrios da emulação - mais preocupados com o simples cumprimento dos 

artigos do contrato do que pela satisfação das comodidades locais".5 

A mesma ideia de centralização foi advogada pelo Director do Caminho de Ferro 

do Minho, João Joaquim de Matos, ao estudar a concordância do traçado do projecto 

Taborda com o definitivo projecto da 59 secção da Linha do Norte, ocupando-se, então, 

da ligação por ramal, desde o sítio do Pinheiro até ao Jardim de S. Lázaro, através das 

Quintas do Barros Lima, de Sacais e do Cirne, projecto adiado em face da reversão do 

traçado e perante o receio dos custos das expropriações.6 

Daí que o Plano de Correia de Barros acentuasse a articulação entre a ponte 

rodoviária Luiz I, só finalizada em 86, através da abertura de uma rua entre a avenida 

superior da nova ponte, para melhor ligação à Praça da Batalha, com o alargamento das 

ruas de S. Lázaro e do Heroísmo em direcção a Campanhã. 

A Vereação sequente, presidida por José Frutuoso Ayres de Gouveia Allen, toma 

posse em Janeiro de 1887 e logo em Março, no ramal da Alfândega do Porto, implantado 

em meados de 81, da estação de Campanhã à Alfândega, se encontrava totalmente 

perfurado o túnel do Porto e os estudos da estação da Alfândega estavam quase ter

minados, bem como os do prolongamento do ramal até Leixões. 

O engenheiro Luciano de Carvalho, principal responsável por estes trabalhos, deles 

4 Cfr. Carvalho A.Luciano de - Caminhos de Ferro do Minho e Douro [...] in "Revista de Obras Públicas e Minas 

[...] " Lisboa, XXVIII. 327 e 328, 1898. p.128. 
5 Idem, ibidem, p.128. 
6 Idem, ibidem, p.129. 



dá nota, em Maio desse ano, à Associação Comercial, presidida pelo Barão de Massarelos.7 

As expectativas da Associação mostram-se, ainda, quanto à estação terminus da 

Alfândega pelo que nela respeita aos interesses comerciais da cidade, quando o Presidente 

do Município já havia sido procurado por uma comissão de negociantes que lhe apresenta 

uma memória impressa e uma planta, a ela respeitante, acentuando que a sua construção 

deverá ser feita em frente da Rua de Ferreira Borges " de que resultaria economia de 

transportes e outras vantagens".8 E as representações sobre tal matéria sucedem-se, 

concedendo-se, meses mais tarde, "que a estação do ramal da Alfândega seja construída 

a leste desta casa fiscal aproximada à Rua de Ferreira Borges".9 

Isto é, o ramal da Alfândega, pensado para o transporte de mercadorias, de 

Campanhã até Miragaia, tornara-se, nalguns espíritos da época, na hipótese redentora da 

falência das anteriores propostas de uma estação central. Numa óptica redutora e calculista, 

"(tornava-se) indispensável - relata Luciano de Carvalho - a estação no meio da Rua dos 

Ingleses, jamais além da Igreja de S. Nicolau, tão perto quanto possível da Rua de S. 

João onde moravam os principais fautores do movimento, procurando a conciliação da 

estação central e a marítima",10 aventando-se projectos e mais projectos, propostos pelas 

associações e pelos particulares. 

A portaria de 1886 ordenara o estudo definitivo do prolongamento do ramal da 

Alfândega até Leixões e a elaboração de uma estação acomodada ao tráfego marítimo 

e terrestre e à fiscalização aduaneira; a Circunscrição hidráulica ia estudando a linha 

perimétrica do cais do Douro e, deste modo, um prazo dilatório fez esmorecer algumas 

utopias e algumas contendas. 

Na sessão de 4 de Abril de 87, quando foi apresentado e submetido à aprovação 

da Câmara o projecto de representação ao Governo, ponderando a conveniência da estação 

do ramal da Alfândega ser construído a leste deste edifício, o mais próximo possível da 

7 Vide Relatório dos Actos da Direcção da Associação Comercial do Porto no ano de 1886[...]. Porto, 1887, pp51-

64. 
8 A.H.M.P.-Vereações 1884-1887, IA131 , f l . 132-134 v 
9 Idem, ibidem, fl.134 v 
10 Cfr. nota 4, p.130 



Rua de Ferreira Borges, o vereador José Maria Ferreira combateu o projecto porque só 

atendia a uma pequena parte da cidade "que só poderia tirar vantagem d'uma estação 

colocada em ponto central", considerando, como tal, o Largo de São Bento donde deveria 

partir uma linha a entroncar com o ramal da Alfândega, no sítio da Corticeira. Assim 

"aproveitava em geral aos habitantes, ao comércio e às indústrias na parte superior da 

cidade". " 

A sua proposta é tomada como uma declaração de voto pelo FYesidente da Câmara, 

pois, a haver uma estação junto da Alfândega, o local indicado no projecto de representação 

"era indiscutivelmente o melhor", e o vereador Correia de Magalhães afirma que, ao votar 

o projecto, secundaria o pedido da Associação Comercial "que era a verdadeira re

presentante dos interesses do comércio"...,2 

Em 8 de Julho de 1887, José Maria Ferreira, em seu nome e de António Júlio 

Machado, apresentou, com oportunidade, o anteprojecto de uma estação central de o anteprojecto de uma es
tação central de Hippolyte 

caminhos de ferro, elaborado por Hippolyte de Baère, "destinado a comunicar as dife- de Baère 

rentes estações de caminho de ferro com o centro da cidade", propondo que a Câma

ra o mandasse esl jdar pelo seu engenheiro para que, julgada a utilidade, se represen

tasse ao Governo, após o exame de "pessoas técnicas" e do público. O anteprojecto 

do engenheiro belga, ligado à Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses da Beira 

Alta, desde 1879 a 1882,,3 era composto de doze peças desenhadas, com a planta ge

ral corográfica, planta do traçado, perfis, planta geral da gare, edifício, tipo de cais, 

corte transversal, galeria de entrada do túnel, secção do túnel e uma memória explica

tiva. 14 

Apenas conhecemos o original da planta geral da gare que conjugada com a 

11 A.H.M.P.-Vereações 1884-1887, La131, 11.135. 
12 Idem, ibidem, fl.136v. 
13 Idem, [Dossier Hippolyte de Baère]. 
14 A.G.G.P.-[Estação Central do Porto/Ante-Projecto elaborado pelo engenheiro H. de Baère e apresentado à Exma. 
Câmara Municipal do Porto pelos vereadores José Maria Pereira e António Júlio Machado, em sessão de 8 de Julho 
de 1887]; vide SOUSA, Fernando (e outros)-0 arquivo do Governo Civil, Porto, 1988, p.236. Do conjunto de 12 
peças de origem, capeadas e referidas por ordem, apenas se encontra no Arquivo a n°5 - Planta Geral da Gare, 
em tela. 



planta corográfica e a memória impressa, * nos permite concluir que o espaço ocupado 

pela estação e suas dependências compreendia toda a extensão da cerca e dos edifícios 

do convento, pertencentes ao Estado, reclamando o engenheiro a criação de uma dis

posição especial para a estação, tomando por base desse estudo o Caminho de ferro do 

Norte, em Paris, quer d*er, dentro de um esquema funcional de gare terminus, de acesso 

frontal. 

De facto, projecta, ainda, um edifício "quase monumental" com uma fachada com 

um alçado de 20 metros, com 60 metros de comprimento, sobre a Rua da Feira de São 

Bento. Em planta, verifica-se o avanço de um corpo central, onde se situa um grande 9 

vestíbulo do público, de três vãos na entrada, dando sobre as salas de espera, bilheteiras, 

telégrafos e correio (vestíbulo que mais tarde Marques da Silva retomará com maior fluidez 

sobre o cais), ladeado por dois corpos laterais onde se situam as salas de expedição e 

recepção das mercadorias, separadas da sala de bagagens. Ao edifício seguia-se uma 

cobertura metálica num só corpo, as três linhas e dois cais para viajantes, visto que o 

serviço de mercadorias, estabelecido em recepção e expedçâo. ficava em linhas separadas 

à esquerda e à direita da dos viajantes. 

Ficava, assim, de algum modo insinuada a topografia da gare e a sua plataforma, A 

aspectos essenciais da sua tipologia, constituindo-se. sobretudo, em problema o local da 

inserção do ramal que Baère colocou à distância de cem metros do túnel abaixo da ponte 

Maria Pia, com inconvenientes evitados posteriormente pelo eng2. Justino Teixeira, ofi

cialmente incumbido do projecto defiritivo, com ponto de partida na estação de Campanhã 

e como ramal independente. 

Apesar das considerações expostas por Hippolyte de Baère e pelo panegírico dos 

dois vereadores portuenses, que enumeraram as condições e requisitos implicados na 

escolha do local, do mesmo passo que articulam as dificuldades da cidade nas suas 

comunicações interiores e nas suas relações com os pontos de maior trânsito como a 

« Projecto d'uma Estação Central no Porto, elaborada pelo engenheiro H.de BAÈRE e apresentada á Excellentissima 

Camará Municipal do Porto pelos vereadores José Maria Ferreira e António Julio Machado em sessão de 8 de 

Julho de 1887. Porto. Typ.de António José da Silva Teixeira. 1887. 

http://Typ.de


Alfândega, o rio Douro e a estação de Campanhã, e acentuam as vantagens económicas 

e a higiene pública, a proposta foi rejeitada por maioria, em nome da "opinião pública", 

não consultada, e eufemisticamente no seio dos correligionários progressistas da própria 

vereação! José Maria Ferreira representava, é certo, uma outra corrente de opinião ou 

segmento, o Centro Comercial do Porto, uma instituição jovem mas decisiva no processo 

da Estação Central, como se verá, "a despeito das malsinações e influências que se 

opunham pertinazmente".,6 

O Senado portuense foi finalmente sensível à ideia. O velho Allen entretanto 

sucumbira, o vice-presidente Oliveira Monteiro assumia a Presidência, e o Ministro das 

Obras Públicas, Comércio e Indústria de então, Emídio Navarro, era sensível ao anteprojecto 

de uma estação central no Porto no local do convento de São Bento, para ligar directamente 

com as diferentes linhas férreas nacionais. 

Assim, em finais de Dezembro desse ano, o conselheiro director geral, Bento 

Fortunato de Moura Coutinho de Almeida d'Eça '7, cumprindo um despacho do Ministro, 

envia à Associação Comercial do Porto as diferentes peças desse anteprojecto, sujeitando-

o à sua "ilustradís-sima apreciação" porque "corporação que melhor pode apreciar as 

vantagens da obra projectada",8. E com argúcia e tacto vai acrescentando " que a estação 

central de São Bento não dispensará a estação comercial, junto da alfândega (...), embora 

dispense ou reduza consideravelmente a estação para passageiros junto da mesma 

alfândega ou proximidades dela" ". Almeida d'Eça noticia ainda o parecer favorável da 

Junta Consultiva de Obras Públicas e Minas sobre o plano de melhoramentos na margem 

direita do rio Douro, elaborado pelo engenheiro chefe da l9 circunscrição hidráulica, eng9. 

João Tomás da Costa, prevendo-se, para breve, a construção do cais acostável entre a 

16 Vide Centro Comercial do Porto/ Relatório dos Actos da Nova Direcção[...] Ano de 1896, Porto, 1897, p.26. 

O engenheiro Bento Fortunato de Moura Coutinho de Almeida Eça, em 12 de Abril de 1876, foi encarregado 

de elaborar um anteprojecto de uma ponte entre o cais de Gaia e a Praça da Ribeira que concluiu em 20 de 

Dezembro de 1877. Era general de divisão e, em 1899. é referido como inspector de 1 a classe, vogal do Conselho 

Superior de Obras Públicas e Minas e vogal do Supremo Tribunal Administrativo (Cfr.flewsia de Obras Públicas 

e Minas, Lisboa, 351 e 352, 1899, p.175). 
18 CU .Relatório dos Actos da Direcção da Associação Comercial do Porto no ano de 1887 [Documentos avulsos], 

Porto, 1888, pp.79-80. 
l ç Idem, ibidem, pp.79-80. 



alfândega e a ponte de Luiz I. Quer significar o engs. Almeida d'Eça que o anteprojecto 

deve ser visto como parte de um conjunto global de melhoramentos, na sua articulação 

com a via marítima e com as vias férreas. 

A Associação, sensibilizada pela deferência do Ministro, dias depois agradece-lhe 

o teor do despacho * que contemplava, desde, jã a instalação do serviço provisório da 

estação comercial e de transporte de mercadorias pela linha férrea de Campanhã à 

Alfândega, como havia solicitado, e logo, em 3 de Janeiro de 1888, envia-lhe um parecer 

da Direcção, aprovando o projecto da Estação Central21 e informa-o da decisão da 

assembleia geral de lhe conceder o diploma de sócio honorário da Associação. 

Pela cronologia dos acontecimentos, e em face dos inconvenientes do ramal 

primitivamente concebido, o projecto apresentado é supervisionado por Justino Teixeira, 

engenheiro director dos Caminhos de Ferro do Minho e Douro, é de imediato posto em Justino Teixeira director dos 
Caminhos de Ferro do Minho 

execução, em conformidade com a portaria de 18 de Janeiro de 1888, de Emídio Navarro, e Douro 

e, após as primeiras expropriações, é anunciado o concurso da primeira empreitada de 

terraplanagens e obras de arte. E, conforme acentua Luciano de Carvalho, o principal 

obreiro desse projecto22, foi a coerência da ideia e não o exemplo de Lisboa, a Gare do 

Rossio, ainda em gérmen, que possibilitou a linha urbana e a estação central do Porto. 

Assim o ramal da Alfândega é inaugurado em 8 de Novembro desse ano, só para 

mercadorias e terminando em estação marítima no terreno adjacente aos edifícios da 

Alfândega, sendo, assim ultrapassada a ideia da estação de S. Nicolau (ou entre S. Nicolau 

e aqueles edifícios), sendo retomada, mais tarde, uma terceira hipótese que também fora 

de Luciano de Carvalho que transformaria o insalubre bairro de Miragaia, isto é, quando 

do prolongamento da linha até ao porto de Leixões, que se desejava pela Foz do Douro, 

2 0 Idem, ibidem, pp.83-85. 

Vide Parecer de 2 de Janeiro de 1888 in Relatório [...], supra citado, nota 18, pp.159-163, transe.ap. doe. n a1. 
2 2 Vide supra, nota 4 , p.133. Augusto Luciano Simões de Carvalho era engenheiro civil pela Escola de Pontes 

e Calçadas de Paris e bacharel em Matemática e Filosofia pela Universidade de Coimbra. Foi 1 a engenheiro 

distrital de Portalegre, Director de Construção dos Caminhos de Ferro do Minho e Douro, cargo que exerceu, 

desde 6 de Fevereiro de 1884 até 28 de Fevereiro de 1889 por ter sido extinta a Direcção da Construção [.,.], 

por portaria de 22 de Fevereiro desse ano (Vide A.H.M.P.-Própr/as, L.175, fl.84); em meados de 99 é referido como 

adjunto da Direcção Geral da Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses (Cfr. Revista de Obras Públicas 

e Minas, Lisboa, 351 e 352, 1899, p.175). 1 3 3 
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sem grande consistência nas propostas. 

A Estação Central de S. Bento, junto à Praça de D. Pedro e ao Largo da Feira A Estação centrai de 
S. Bento 

de S. Bento, apresentava similitudes com a Estação Central de Lisboa, relativamente ao 

Rossio e ao Largo de Camões. A Praça de D. Pedro era o centro da cidade, tanto em 

planta como em perfil, local de convergência ou interface das ruas Mouzinho da Silveira 

e das Flores, em ligação com o bairro comercial, e da já projectada avenida a entroncar 

na Rua Saraiva de Carvalho e no tabuleiro superior da ponte Luiz I.B A estação aparecia, 

assim, circunscrita a um espaço que escasseava, entre a Rua da Madeira, a norte, e a 

Rua do Loureiro, a sul, mas podia dispor de um acesso interior de suaves pendentes, 

contrapendentes e patamares e, exteriormente, a plataforma da estação prolongava-se 

pelo vestíbulo de nível. Retomava-se, deste modo, como já pensara Baère, a tipologia da 

Gare do Norte, também erigida em antigos terrenos monásticcs do clos de S. Lazare, 

em Paris, argumento, invocado na maré das suspeições e entusiasmos. 

Um argumento não desprezível, favorável à implantação, foi sem dúvida a expro- A expropriação do convento 
de S. Bento da Avé Maria 

priação que a Câmara portuense havia feito de parte do Convento de S. Bento da Avé 

Maria, para ampliação do Largo de S. Bento, para entrega ao domínio público, entre a 

Rua Mou-zinho da Silveira e o Largo dos Congregados, com transacção judicial de 14 de 

Janeiro de 188724, ainda no clima "da secularização laicizante das sociedades liberais" 

(Manuel Braga da Cruz). 

Ampliava-se a envolvente, mas reduzia-se, desta forma, o espaço edificável da 

estação * acrescido, ainda, das dificuldades das disposições legais que acautelavam os 

espaços conventuais até à morte da última freira 2Ó, que o próprio termo de transacção 

referia, explicitamente, nos pontos terceiro e quarto, ou seja, "(que) a outra parte (...) 

apesar de ficar desde já pertencendo ao município (...) continuará no gozo exclusivo do 

Esta ideia de centro ou de articulação com o centro é também visível na proposta de elevadores e, sobretudo, 

na autorização pedida, em 31 de Outubro de 1890, por Juan de Ipina para abrir uma comunicação em túnel entre 

a Praça D.Pedro e as Virtudes, para ligação à Alfândega (Vide A.H.M.P - Vereações 1887-1891, L.132, fl.112v). 
2 4 A.H.M.P. - Expropriações, L.63, fl.383-395; idem, Sentenças L.17, fl.100 e segs. 
2 5 Em sessão de 30 de Julho de 1888 o Presidente da Câmara Municipal do Porto, o dr. Oliveira Monteiro, insiste 

na continuação do alargamento do Largo de S.Bento (A.H.M.P. - Vereações 1887-1891, L.132, f 1.13). 

A última treira, Dona Angélica Teixeira Carvalho Cardoso, faleceu em 8 de Janeiro de 1894. 1 3 4 



Convento enquanto nele viverem algumas destas freiras professas" e "logo que tenham 

falecido essas três freiras a (...) Câmara poderá imediatamente apossar-se da parte 

expropriada (...)".27 A Câmara Municipal era obrigada à demolição da edificação a entrar 

no domínio público, a vedar provisoriamente a parte que ficou no gozo do Convento, no 

prolongamento da fachada, em arcaria, do vestíbulo, e a fazer as obras para habitação 

da Abadessa, assim como a cozinha para o Convento.28 

Pôde Justino Teixeira entrever, desde já, a implantação definitiva da estação de 10-11 

S. Bento (Estação Central do Porto), visível em várias peças desenhadas, * tomando, 

necessariamente, em posterior consideração a planta cadastral de João Carlos d'Almeida 

Machado, engenheiro do município, de 27 de Junho de 1892, apensa ao processo de 

expropriação a fazer no Convento de S. Bento da Avé Maria.M 12 

As obras da linha urbana do Porto seguiram a metodologia das empreitadas As empreitadas parciais 

parciais, experimentadas na construção dos caminhos de ferro do Minho e Douro, baseadas 

no concurso público, com arrastamentos e condicionantes, tais as das expropriações, 

alterações dos planos de trabalhos, o debate de preços suplementares, a deserção das 

praças. 

As maiores dificuldades e embaraços provieram da crise monetária e económica, 

que abalou quase toda a década de 90, mas não foram menos importantes as resistências, 

mais ou menos evidentes, à desocupação do convento das beneditinas. Segundo Luciano 

de Carvalho, esta resistência constituiu, desde o princípio da construção, um obstáculo 

2 7 A Câmara invocará o Decreto de 15 de Abril de 1886, de José Luciano de Castro, em que foi declarada de 

utilidade pública e urgente a expropriação de uma parte do convento, compondo-se de uma parte edificada ao 

poente da igreja, do pátio da entrada, de um pátio interior e de uma porção da antiga muralha, tudo ligado e com 

face para o largo da Feira de S.Bento e rua de Loureiro, com uma superfície de 1601 m2. A madre abadessa, 

nos termos das leis de 1850, 1857 e 1859 deveria declarar os montantes da indemnização; vide a certidão de 

Marcos José da Maternidade e Silva, escrivão do segundo oficio do Juizo de Direito da Primeira Vara Civel da 

Cidade e Comarca do Porto, referindo os autos cíveis da acção de expropriação (Cfr.A.H.M.P. - Expropriações, 

L.63, fl.384 - 395). 

2 8 Já em 25 de Outubro de 1887 a abadessa Maria da Glória Dias Guimarães se dirigia à Câmara informando-

a de ter obtido licença do Prelado da Diocese " para a entrada do intendente das obras e operários absolutamente 

precisos para elas" e pedindo ao Presidente do Município que desse ordens "afim de que [aquela] clausura nunca 

[fosse] violada além do necessário" (A.H.M.P. - Próprias. L.171, fl.657). 
2 9 Vide ap. iconog. na 10-11. 
3 0 A.H.M.P. - Expropriações, L.63, fl.395 - a 1 0 í -



permanentemente ao desenvolvimento dos trabalhos, apresentando-se sob várias formas 

e afrontando tenazmente a razão da utilidade pública".31 

Por isso as primeiras empreitadas experimentam um "frenesim necessário" à 

estratégia expressa de viabilizar o empreendimento, "de modo que fosse materialmente 

impossível o seu insucesso ou paralização»32 e respondia-se às inquietações patentes 

no seio do Exe-cutivo Municipal, quando reclamava obras do Governo Central, ante a 

crescente procura dos operários.M 

Assim, em 15 de Maio de 92, uma comissão de engenheiros, composta por João 

Joaquim de Matos, António Ferreira Araújo e Silva e João Gadanho de Sousa Júnior, 

recebia as obras das empreitadas A e B (já aceites provisoriamente em 5 de Fevereiro 

de 91), a cargo de Juan Ipiha, que incluíam fundamentalmente o túnel da China e o túnel 

do Seminário, quando uma portaria de 15 de Fevereiro havia declarado nulo o terceiro 

concurso realizado no governo civil, no ano transacto,M para adjudicação da empreitada 

que compreendia a construção dos três túneis e da trincheira da boca de saída sobre 

a cerca de S. Bento da Avé Maria.M Sinais da crise que se reflectia objectivamente na 

própria exploração do Minho e Douro, tanto em passagens como em mercadorias, fe

nómeno , aliás, evidente em todas as receitas do Estado. Daí a paralização, no nosso 

âmbito, dos estudos do prolongamento do ramal da Alfândega a Leixões, por S. João da 

Foz, e também a falta de dotação dos trabalhos da avenida da Ponte Luiz I à Estação 

3 ' CARVALHO, A.Luciano de - Caminhos de Ferro do Minho e Douro [...], in "Revista de Obras Públicas e Minas", 

Lisboa. 327 e 328, 1898, p.142. 
3 2 Idem, ibidem, p. 141. 
3 3 A.H.M.P. - Vereações, L.153, fl.15. 
3 4 O concurso de 9 de Fevereiro de 1891. realizado perante o Governo Civil, foi declarado nulo mas reconhece-

-se que "os poderes superiores hão-de resolver [...] relativamente ao acabamento desta importante obra na qual 

estão já dispendidos mais de 430.000$000 reis, que ficariam esterilizados..." (Cfr. TEIXEIRA, Augusto César 

Justino - Nota referida a 31 de Março de 1892, sobre o estado dos trabalhos a cargo da Direcção dos Caminhos 

de Ferro do Minho e Douro [...] in "Relatório dos Actos da Direcção da Associação Comercial do Porto no ano 

de 1891 [...]". Porto, 1892, p. 106. 
3 5 As casas da viela da Madeira e as últimas da rua de Santo António, que foram expropriadas para alargamento 

do recinto, foram já demolidas (TEIXEIRA, Augusto César Justino - Nota referida a 28 de Fevereiro de 1891, sobre 

o estado dos trabalhos a cargo da Direcção dos Caminhos de Ferro do Minho e Douro in "Relatório dos Actos 

da Direcção da Associação Comercial do Porto, no ano de 1890 [...]". Porto, 1891, p.65; vide ainda a relação 

dos prédios expropriados na rua da Madeira (A.H.M.P. - Próprias. L.179, fl.320). 



Central, com expropriações realizadas já na travessa do Corpo da Guarda.36 

É certo que a empreitada C esperava o termo do prazo de garantia para ser re

cebida e a D prosseguia, tendo esta, a mais exigente e a mais afectada pelo mau tempo, 

sido recebida provisoriamente em Agosto . Havia sido adjudicada a Hippolyte de Baère 

em 1890,37 no mesmo ano em que dirigia a empreitada da 119 secção da linha do Douro 

entre Porto e Barca d'Alva.38 Em meados desse ano, a firma H. de Baère & R. da Silva 

participa à Câmara Municipal do Porto ter regularizado o terreno e reposto os bancos no 

Passeio das Fontaínhas, espaço que lhe tinha sido concedido para o depósito de escombros 

provenientes da parte do túnel da Avé Maria, explorado, naquele sítio, a céu aberto39 e 

em 6 de Agosto de 92 era provisoriamente recebida, sendo definitivamente aceite em 29 

de Setembro de 1893, após verificação da Comissão nomeada pelo governo, de que faziam 

parte os engenheiros João Diogo de Barros, João Gualberto Póvoas e António Ferreira 

de Araújo e Silva, com aprovação do auto por portaria de 1 de Novembro desse ano. * 

Entretanto, em meados do ano transacto, em 17 de Maio de 1892, falecia a última 

freira. O Governador Civil participa ao Ministério do Reino o seu falecimento e a Direcção Falecimento da última freira 
de S. Bento da Avé Maria 

Geral da Instrução Pública dirige-se ao Conde de Samodães, Inspector da Academia 

Portuense de Belas Artes, para indicar pessoa idónea para fazer parte da Comissão que 

Na avenida direita superior da Ponte Luís I à estação central, (oram expropriadas mais algumas casas na 

travessa do Corpo da Guarda, achando-se em execução a sua demolição, segundo escreve Justino Teixeira.(Cfr. 

supra, nota 35, p. 66). 
37 

Justino Teixeira, em 21 de Dezembro de 1888. assiste à arrematação das empreitadas da linha urbana (A.H.M.P. 
- Próprias, L.175, II. 554). 
38 

A.H.M.P. - [Dossier Hippolyte de Baère], Passe /1890 (concedido pelo Engenheiro - Director Justino Teixeira); 

em 31 de Março deste mesmo ano Baère é agraciado com o grau de Cavaleiro da Ordem Militar de Nossa Senhora 

da Conceição de Vila Viçosa, mercê honorífica do Ministério dos Negócios do Reino (Cfr. Diário do Governo na 

73, 1 de Abril de 1890 e n» 179, 9 de Agosto de 1890). 
3 9 A.H.M.P. - Próprias. La177, fl. 241. 

Vide o Relatório de Justino Teixeira, datado de 5 de Abril de 1894, in "Relatório dos Actos da Direcção da 

Associação Comercial do Porto no ano de 1893 [...], Parte I", Porto, 1894, fl. 171 - 183; João Diogo de Barros 

era Engenheiro Civil pela Escola de Gand e foi chefe de tracção e oficinas dos Caminhos de Ferro do Minho 

e Douro, em serviço na brigada técnica de estudos da província de Trás-os-Montes; João Gualberto Póvoas, era 

Engenheiro Civil de Pontes e Estradas pela Academia Politécnica do Porto. Foi engenheiro chefe de construção 

do Caminho de ferro do Douro e Director dos Caminhos de ferro do Minho e Douro (por portaria de 24 de Novembro 

de 1898); António Ferreira de Araújo e Silva era engenheiro civil pela Academia Politécnica do Porto e foi 

Director das Obras Públicas do Porto. Em 1898, delineou um novo projecto para conclusão da Academia Politécnica 

do Porto e, no ano anterior, elaborara o projecto das obras de adaptação do Mosteiro de Santa Clara a Dispensário 

Rainha D.Amélia. 1 0 7 



há-de examinar os objectos de valor artístico que possam ser recolhidos no Museu Nacional 

de Belas Artes, havendo sido nomeado o professor de Desenho Histórico, Marques de 

Oliveira, para integrar a Comissão.41 

É sintomático que o Conde de Samodães, do mesmo passo que indica o referido 

professa, acrescente que pouco haverá que aproveita no Convento da Avé Maria, embora 

seja suposto existirem no coro alto da Igreja "uma das melhores e mais vastas do Porto", 

"alguns frescos de merecimento" que se perderão se se concretizar o plano de demolir 

a igreja para se estabelecer a Estação de Caminho de Ferro. "2 

A conjuntura permitia a tergiversão e a dúvida. A crise financeira era geral, o 

câmbio brasileiro em depressão fazia-se sentir dolorosamente no País, a especulação 

cambial crescia assustadaamente e Mariano de Carvalho, Ministro da Fazenda, impotente, 

pede a demissão em Janeiro de 92, arrastando o gabinete na queda. Abria-se a crise 

ministerial e punha-se em suspensão a sua resolução, dentro do rotativismo regenerador 

e progressista. Um gabinete nacional, com Oliveira Martins na pasta da Fazenda, procura 

o equilíbrio açamental, com um conjunto de medidas que não travaram os caminhos da 

crise. E logo em Maio, Oliveira Martins sai do Governo "(emergindo) da cloaca ministerial", 

como dirá, com mágoa. Recompõe-se o gabinete e em Janeiro seguinte novas medidas 

procuravam cobrir défices, no meio de credores momentaneamente acomodados. Os 

agravamentos fiscais provocaram, todavia, reacções, aproveitadas politicamente até à 

demissão do governo, em 19 de Fevereiro de 1893, e à constituição de um ministério 

regenerador presidido por Hintze Ribeiro e com Bernardino Machado nas Obras Públicas. 

Restaurava-se o Rotativismo. 

A Bernardino Machado suplicara o arquitecto Marques da Silva, no momento do 

concurso para o Monumento a Afonso de Albuquerque, como escrevemos, a ele mes- Bernardino Machado e a 
Irmandade de S. Bento da 

mamente se dirige, em Abril de 93, a Irmandade de S. Bento da Avé Maria, de que faz Avé Maria 

parte Samodães. A Irmandade, perante a irreversibilidade da Estação Central em S.Bento, 

4 1 E.S.B.A.P. - Correspondência entrada do Governo [2], ofício nB3, de 18 de Maio de 1892. i l . 115. 
4 2 Idem - Correspondência para o Governo [4] 1887- 1893, I I . 132. 



de que discordava, procura oferecer ao Governo uma solução construtiva alternativa, adiar o projecto da irmandade 

a demolição, apresentando um projecto que evitava a demolição da Igreja e dependências 

anexas, isto é, o conjunto arquitectónico que dava sobre a Rua do Loureiro. 

O referido projecto, acompanhado de uma "Memória justificativa", certamente da 

autoria do engenheiro Alberto Álvares Ribeiro, e de várias peças, foi acompanhado de um 

ofício do Prior, Diogo Leite Pereira de Melo, invectivando os técnicos que defendem os 

interesses do "sindicato, tratando rudemente a Irmandade de S. Bento". 

O projecto da Irmandade constava de uma estação com oito linhas férreas, para 13 

via dupla, e cinco cais, com entrada de passageiros pelo largo de S. Bento e com a saída 

pela Avenida D. Amélia de Bragança, projectada e crismada pela Irmandade, na cir

cunstância, rectificando a Rua da Madeira, e com o serviço de mercadorias pela passagem 

do rez-do-chão da casa das escolas, adro da igreja e Rua do Loureiro. * 

Sensivelmente na mesma data, isto é, em 19 de Abril de 1893, Justino Teixeira 

envia à Direcção dos Serviços de Obras Públicas o projecto aprovado pela portaria de 9 

de Agosto de 1889, como lhe fora exigido no ano transacto, tal como Baère, dois meses 

depois, apresenta ao Governo amplas propostas que abrangem a conclusão das obras 

do ramal, incluindo a Estação Central. A proposta "aceitável em tese", segundo Justino 

Teixeira, pelas condições expostas em termos de exploração e dilação de prazos, não foi 

aceite. Justino Teixeira, autor do parecer, sobre a proposta de Baère, ciente das "vantagens 

económicas que hão-de resultar do prolongamento dos Caminhos de Ferro do Minho e 

Douro, desde a actual Estação do Porto até à projectada Estação Central, na cerca do 

Do arquivo do Dr. Alberto M.Ribeiro Meireles constam os seguintes documentos capeados, oferecidos ao 

Dr.Bernardino Machado, Ministro das Obras Públicas, pela Irmandade de S. Bento da Avé-Maria, do Porto, datados 

de Abril de 1893: Planta do Convento e Igreja; N" 2 /Planta do projecto da Estação de S.Bento: olferecido ao Ulmo. 

Exmo.Sr.Dr.Bernardino Luiz Machado Guimarães Digmo. Ministro das Obras Públicas pela Irmandade de S.Bento 

da Avé-Maria do Porto; N' 3 /Photographia da fachada da Igreja, sachristia e casa das escholas de S.Bento [...]; 

Ns 5 /Planta da Estação do Pinheiro, no Porto e cães de passageiros do Caminho de ferro do Minho e Douro [...]; 

Ns 3 /Memoria justificativa do projecto da Estação de S.Bento [...], e [Ofício da Prior da Irmandade]. (Ao digno 

magistrado e a seu filho, Dr. Alberto Meireles, agradecemos a facultaçâo e divulgação das peças do processo). 

Vide MEIRELLES, Alberto M. Ribeiro - A Irmandade de S. Bento da Avé-Maria e a construção da estação central 

do Porto in "O Tripeiro". Porto, V série, XI, 3, 1955. pp. 68 - 70; vide [ofício] que acompanhava a Memória 

justificativa [...], transe, ap. doe. na 2; vide, ainda, ap. iconog. nB 13. 
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Convento de S. Bento da Avé Maria, estudou e propôs à consideração superior, em 29 

de Novembro do mesmo ano, um projecto de construção para exploração provisória do 

ramal da Estação do Pinheiro à Estação Central em S. Bento. M 

Verifica-se que se propunha executar uma parte da obra projectada, isto é, a parte 

dos túneis do lado da Rua da Madeira, a vedação e pavimento da rua e a plataforma para 

serviço de passageiros à chegada. 

Impunha-se ainda a construção da parte inicial entre a estação do Pinheiro e o 

perfil 22 (princípio da empreitada A), o assentamento de uma via em toda a extensão do 

lanço, sendo reduzida a três as dez vias projectadas no recinto da estação. Insiste Justino 

Teixeira que a solução não prejudica a realização futura e oportuna do projecto completo, 

mas, verificada a morosidade da resolução, apela às forças de pressão da cidade, ao 

comércio e à indústria tà e invoca resultados económicos e estatísticos proporcionados 

pela deslocação do movimento de passageiros e recovagem, a que há que acrescentar 

os fluxos das linhas da Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses que ne

cessariamente se deslocarão para S. Bento. 

A Associação Comercial do Porto vai insistindo na necessidade de melhoramentos 

na estação do ramal da Alfândega, que mais lhe respeita, e na ligação do serviço de 

caminho de ferro com a mesma Alfândega, levanta a questão da conclusão da estação 

da linha urbana de S. Bento, insistindo na sua propaganda e que se abra concurso público. 

Mas não me consta que represente, como tão esforçadamente o faz, em 21 de Maio de 

1894, "sobre o deplorável estado do terreno junto à estação terminus do ramal do caminho 

de ferro do Minho e Douro, denominado da Alfândega", "* 

Nos começos do ano, a Câmara Municipal tomava posse da parte restante do 

Convento, que expropriara em 1887, para alargamento do Largo de S. Bento, recebendo-

o da ex-secular, encarregada dele, Adelaide Angélica Teixeira Carvalho Cardoso47 e em 

4 4 Vide Relatório, de 5 de Abril de 1894, de Justino Teixeira (Cfr. supra, nota 40,p. 175). 
4 5 Idem, ibidem, pp. 176 - 179. 

Vide Relatório dos Actos da Direcção da Associação Comercial do Porto no ano de 1894 [...], Parte I, Porto, 

1895, pp. 11 - 14. 
4 7 Cfr. o auto de posse de 8 de Janeiro de 1894 (A.H.M.P. - Sentenças, L.17, f l . 103 - 106). 



26 de Maio seguinte era aprovado o projecto para exploração provisória da estação, sem 

prejuízo do projecto geral de 19 de Abril do úttimo ano, bem como os orçamentos e despesa. 

Dois meses depois, Justino Teixeira informa o Presidente do Município, Conselheiro António A demolição do convento. 
O acautelamento da Igreja 

Ribeiro da Costa e Almeida, das disposições governamentais sobre a construção da Estação 

Central do Porto, em conformidade com o projecto de 29 de Novembro de 1893, para 

exploração provisória da estação, enviando plantas que permitem verificar a parte do 

Convento indispensável demolir, o eixo geral da estação definitiva, o seu perímetro, ve-

rificando-se que nelas se acautela ainda a parte da igreja e alguns anexos. É indispensável 

que a Câmara ordene a demolição para que a execução do projecto não seja estorvada 

e sobre o assunto se pronunciará o seu engenheiro, Almeida Machado, pedindo o fa

seamento das demolições em função apenas do indispensável, pois interessa acautelar 

a aplicação dos materiais demolidos sem custosas despesas de remoções. "* 

A primeira empreitada da obra da Estação Central foi a concurso no primeiro dia 

de Agosto, constando do túnel, terraplanagens, muros e aquedutos, a empreitada F, tendo 

sido adjudicada a Isidoro Nuevo Fernando e José Francisco da Silva4' que principiaram 

os trabalhos no dia 12 de Setembro, continuando o túnel pelo lado nascente. As obras 

do primeiro troço (perfis 0 a 22), distribuídas por três empreitadas, foram adjudicadas a 

José Francisco da Silva, a Manuel Correia Martins e à Companhia Aliança (a parte metálica 

da passagem da rua do Freixo). O túnel ficou perfurado no dia 19 de Dezembro de 1894, 

mas só no decorrer do ano de 1896 foram ultimados todos os trabalhos indispensáveis 

para a abertura deste à circulação. 

A inauguração da linha urbana foi determinada para o dia 7 de Novembro desse inauguração da linha urbana 

ano, embora estivesse inconclusa a empreitada, com o cerimonial e pompa que referimos 

no capítulo anterior.50 Era Ministro das Obras Públicas Campos Henriques. 

Conquanto nesse dia as várias associações da cidade tivessem estado presentes 

4 8 A.H.M.P. - Próprias. L.185, II. 359 - 364. 
4 0 A empreitada foi-lhes adjudicada pela portaria de 21 de Agosto de 1894. 
5 0 Vide Descrição da inauguração da linha urbana entre as Estações de Campanhã e Porto, in "Centro Comercial 

do Porto/ Relatório dos Actos da Nova Direcção [...], ano de 1896," Porto, 1897, pp. 123 - 133. 



na inauguração, o Centro Comercial do Porto constituiu-se, como já se afirmou, em prin

cipal motor das solenidades. Fazia-o com a consciência de que a ideia inicial partira de 

um membro da sua classe, José Maria Ferreira, homem de iniciativas, como a dos Grandes 

Armazéns Hermínios, e do dinamismo das suas direcções, com Ezequiel vieira de Castro 

e António Ramos Pinto, homens de negócios e defensores das causas justas da cidade 

e dos seus melhoramentos, mormente do comércio portuense. O Centro Comercial removeu 

dificuldades e resistências, representando à Rainha 5', como as que resultaram das 

instalações do Dispensário de Crianças D. Amélia, nas dependências do extinto Convento, 

constituindo~se em Comissão, com o Governador Civil, Dr. Oliveira Monteiro, o Director 

das Obras Públicas, o engenheiro municipal e o presidente do Dispensário, que veio a 

conseguir a transferência para uma parte do Convento de Santa Clara.52 

Justino Teixeira, que por várias vezes fez apelo es forças da cidade, no dia da 

inauguração, ao aceitar a mensagem que lhe foi entregue, pelo Centro Comercial, como 

"figura principal da engenharia portuguesa", referirá o facto de ter sido o Centro Comer

cial do Porto, "um dos mais importantes populsores do melhoramento realizado". A 

representação do Centro a El-Rei, pedindo a demolição ou apeamento da Igreja de S.Bento 

da Avé Maria, é um texto notável pela exposição e sagacidade no qual, reclamando, embora, 

o "camartelo demolidor", procura conciliar os sentimentos religiosos com os benefícios 

da civilização. "Iconoclasta cego, ou desvairado, nunca foi, nem será o brioso povo 

portuense, vinculado sempre pelas suas tradições e pelas suas crenças às mais lídimas 

inspirações da religião e da fé cristã. Mas se este bom povo tem crença religiosa a 

afervorar-lhe o coração , tem simultaneamente aspirações e ideais a vibrar-lhe o espíri

to e a impulsioná-lo para a glorificação do trabalho, fazendo-o postergar perniciosos 

pensamentos e fúteis e pueris preocupações (...)"53 

O que poderia parecer um discurso hipócrita é, antes, um discurso da evidência 

5 1 A representação a Sua Magestade a Rainha é de 2 de Outubro de 1896 (Cfr. Relatório supra, nota 50, p. 131 ). 

Integravam a Comissão o Dr. Oliveira Monteiro, Governador Civil, o Engs António Ferreira de Araújo e Civil, 

Director das Obras Públicas, o Engs Almeida Machado, engenheiro municipal, e o Presidente do Dispensário. 
5 3 Vide representação, de 3 de Setembro de 1896, in "Centro Comercial/Relatório dos Actos da Nova Direcção 

[...], ano 1896", o.c. pp. 128 - 130. 



e de uma lógica que não se podia comprazer com o cerceamento de espaços ne

cessariamente reclamandos. Ramalho, que anos depois culpabilizará as Vereações pelo 

seu insigne zelo em demolir e aniquilar
M
, agora, reforça, afinal, a representação do Centro 

Comercial, escrevendo à rainha D.Amélia, em 6 de Outubro, em trânsito de excursão de 

arte por Vila Real. Recriminando o estabelecimento insensato da estação no local escolhido, 

considera, todavia, uma perda de tempo e de dinheiro tentar salvar a igreja que "é em 

todos os pontos de vista banal, e que" (a) arte amovível que a igreja encerra é também 

de pouco interesse". Punhase, assim, ao serviço de Sua Magestade, segundo diz, "na 

esfera puramente especulativa da arqueologia e da arte nacional".
tó 

Desta consciência do inelutável se havia dado conta a centenária Confraria do 

Santíssimo Sacramento de Cedofeita, na qual concorriam as forças de uma Igreja secular, 

com irmãos de diferentes raízes, extractos sociais e interesses de classe. Já, em começos 

de 88, a Confraria decidira pedir ao Governo a igreja de S.Bento da Avé Maria, para tal 

constituindo uma Comissão de que faziam parte, entre outros, o Visconde de Barreiros, 

António José Gomes Samagaio, o Cónego Dr.Barbosa Leão, representando o Cabido, que 

cuidaria de dar andamento a essa representação.
 M 

Não se sabe da ressonância desta diligência mas, em 27 de Maio de 92, também 

a Confraria do Rosário de Cedofeita lembra à Confraria do Santíssimo Sacramento a 

conveniência de se pedir ao Governo a cedência da Igreja de S.Bento, condenada pelas 

obras da Estação central dos caminhos de ferro, pois que a freguesia de Cedofeita "além 

de muito importante e populosa não (possuia) um templo que (satisfizesse) as suas 

necessidades".
57 Em Setembro, desse mesmo anoja é explícito que se deseja construir 

Palavras proferidas por Ramalho Ortigão, em Vila Nova de Gaia, na inauguração do monumento a Soares dos 

Reis, em Outubro de 1904 (Cfr. Arte Portuguesa, Lisboa, III, 1947, pp. 208  209). 

Carta de Ramalho Ortigão à Rainha D. Amélia, publicada pelo Padre Moreira das Neves in Grupo dos Cinco 

■ Dramas espirituais, Lisboa, 1945, pp. 297  300, transcrita in "O Tripeiro", V série, 10, 6 Outubro, 1954, p. 187; 

vide transc.ap.doc. n° 3. 

A.C.S.S.C.  Livro das Actas da Confraria do S.S. Sacramento da Freguesia de Cedofeita 11886. Acta de 26 de 

Fevereiro de 1888, fl.8. A Comissão era constituida pelo juiz da Contraria. Visconde de Barreiros, António José 

Gomes Samagaio, Cónego João António Pinto Guimarães, como representante da freguesia, Cónego Dr.Barbosa 

Leão, representando o cabido, e o secretário Amaro Alfredo Araújo e Gama. 
5 7 A.C.S.S.C.  Livro das Actas [...], 1886, Acta de 27 de Maio de 1892, ff. 27  27 v. 

A demolição da Igreja. 

O parecer de Ramalho 

Ortigão 

A Confraria do Santíssimo 

Sacramento de Cedofeita 



uma nova igreja, na hora em que um sentimento anti-jesuitico é detectado no seio das 

duas confrarias. Assim se diz explicitamente" quando é nefasta para o prosseguimento 

da nossa religião a interferência da seita jesuítica".58 

António José Gomes Samagaio que, com João Baptista Lima Júnior e outros, 

aparecem referidos em Fevereiro de 86, procurando reformar os estatutos da Confraria 

do Santíssimo Sacramento de Cedofeita, toma posse do lugar de juiz da Confraria, em 

7 de Novembro de 1884.59 É este industrial, de exemplar formação cristã, na órbita dos 

regeneradores, mais tarde Presidente da Associação Industrial do Porto e vereador do 

Município portuense, que vai acarinhar e dirigir, durante algumas décadas, a ideia da 

construção da nova igreja paroquial de Cedofeita. 

No meio da crise financeira, Samagaio empreende inscrever no orçamento da Con

fraria uma verba "para mandar tirar a respectiva planta". *° Em sessão de Agosto de 96, 

subentende-se que se dirije ao arquitecto Marques da Silva que, então, participa, em Por

tugal, no Concurso dos Jerónimos, já referido,6I e ultima os estudos parisienses para 

a obtenção do Diploma de Arquitecto, tendo já apresentado o projecto de uma Gare 

Central que supunha o Porto e o acompanhamento da história e as vicissitudes do 

processo.62 

Gomes Samagaio tinha solicitado a António Maria Correia de Bastos Pina, último 

prior da Confraria de Cedofeita, a cooperação para a aquisição do terreno da Quinta do 

Priorado. O Prior obtém do cardeal D.Américo autorização para a cedência gratuita do 

terreno preciso para a construção de nova igreja, de que era usufrutuário, e mostra 

satisfação em poder auxiliar a Confraria. O entusiasmo deste envolve o Cardeal, o Prior 

e o próprio Governo que havia atendido às suas representações, pelo que se decide tirar 

os retratos do Dom Prior e dos Conselheiros Campos Henriques e José Novais, pelos 

importantes serviços para a cedência da Igreja de S.Bento e doação do terreno 

5 8 Idem. ibidem, f l . 30. 
5 9 A.C.S.S.C. - Actas da Confraria do Santíssimo Sacramento [...] 1894 - 1911, II. 4-4 v. 
6 0 Idem, ibidem. Acta de 2 de Março de 1895. fl. 6v-7. 
6 1 Vide Capítulo II. pp. 112-118 
6 2 Idem, pp .104-111 



do Priorado. 

Uma portaria de Outubro de 96 determinara a demolição da parte restante do 14 

Convento de S.Bento da Avé Maria e da igreja, demolição que ficara a cargo da Confraria 

do Santíssimo Sacramento à qual foi cedida a Igreja, a parte restante do Convento e uma 

boa parte das alfaias, mobiliário e objectos de talha, sobretudo o remanescente após 

algumas cedências de circunstância. M 

No âmbito da Confraria, verifica-se uma contenção de despesas, suprimindo verbas 

destinadas às festividades do Corpo de Deus, da Semana Santa e à própria beneficência 

do Concelho , quando Marques da Silva apresenta à Mesa o esboço da planta da nova Planta da nova igreja de 
Cedofeita de Marques da 

igreja. Nessa sessão, em que o arquitecto esteve presente, foram propostas algumas silva 

alterações ao projecto inicial e Marques da Silva é encarregado de apresentar a planta 

definitiva, pressentindo-se o trânsito de uma arquitectura de evidências neoromânicas, 15-16 

certamente suscitadas pela proximidade da igreja românica de Cedofeita e pelo seu 

empenhamento no programa de S.Torcato, em Guimarães, para uma mais desfocada 

arquitectura joanina em situação ecléctica. w 

A Direcção dos Caminhos de Ferro do Minho e Douro mostra a conveniência de 

se proceder com urgência à demolição da igreja de S.Bento " e a Confraria, atenta ao 

problema da instalação das alfaias no barracão, em vias de conclusão, disponibiliza as 

primeiras verbas para o apeamento67, vende em hasta pública e particularmente alguns Assentamento da primeira 
pedra da igreja de Cedofeita 

materiais das demolições, e promove o assentamento da primeira pedra da nova igreja 

de Cedofeita, com solene benção de D.António Barroso, em l de Outubro de 1899, no 

Vide Actas das reuniões de Mesa, em 16 de Setembro de 1896, II. 14 - 15. e 2 de Fevereiro de 1897, II, 15 -15v 

(A.C.S.S.C.- Actas da Confraria do Santíssimo Sacramento [...] 1894 - 1911). 

A pedido da Ordem Terceira da Santíssima Trindade do Porto foram-lhe entregues 43 cadeiras de um dos coros 

da Igreja. Algumas alfaias foram ainda cedidas ao Dispensário Rainha 0. Amélia e à Irmandade de S. Bento da 

Avé-Maria. Refira-se que a porta do claustro do Convento da Avé-Maria foi colocada no jazigo das freiras do 

mesmo Convento, no Cemitério do Repouso (Cfr. O Tripeiro, VI série, XI, 7, Julho 1971, p. 204). 
6 5 Cfr. Acta da reunião da Mesa em 24 de Outubro de 1897, II. 18-18v (A.CS.S.C. - Actas da Confraria do 

Santissimo Sacramento [...] 1894 - 1911). 

A.CS.S.C. - Actas da Confraria do Santissimo Sacramento [...] 1894 - 1911. Acta da reunião da Mesa em 23 

de Abril de 1898, fl.18v-19. 

Idem. ibidem. Acta da reunião da Mesa em 23 de Abril de 1898. II. 19-19v. 



meio de esplendores e rituais de fundação, a que se associam as legendas d e António 

José Gomes Samagaio , D.António Barroso, Leão XIII e o Rei d e Portugal, D.Carlos, c o m 

glórias a Deus, à Virgem Maria e a S.Martinho, pat rono d e Cedofe i ta . M 

As demolições e remoções foram prosseguindo com o auxilio d o Governo t f > , num Demolições e remoções 

processo lento, como mais lento é o processo da construção da nova igreja, com a "temerosa 

crise" de 1901 a reflectir-se nas receitas d a Confraria, ag ravadas c o m a len t idão d o 

pagamen to das prestações devidas pela Direcção dos Caminhos d e Ferro d o Minho e 

Douro, c o m o subsídio d o Governo.7 0 

Marques da Silva, que, em Maio de 97, expusera no Salão dos Paços d o Concelho 

do Porto o projecto d o "monumental edifício" d a estação de S. Bento (ante as facil idades 

concedidas pelo Presidente do Município, o conselheiro Wenceslau de Lima, num momento 

de renovadas amizades), em 1 d e Julho seguinte, escreve a o Director das Serviços d e 

Obras Públicas do Porto invocando a sua qualidade de arquitecto diplomado peio governo Marques da snva e a pro
posta do seu projecto de uma 

francês e propondo o seu projecto para a Estação Central de S.Bento d a Avé Maria, que Gare 

havia sido aprovado pelo júri especial nomeado por aquele governo, e que havia recebido 

d o público portuense e da imprensa o mais favorável acolhimento. Solicita assim a graça 

de ordenar que o seu projecto seja apresentado a informar à Direcção dos Caminhos d e 

Ferro do Minho e Douro para que, em face dessa informação, seja env iado a o Ministério 

das Obras Públicas pa ra subir às instancias superiores e ter o dest ino q u e merece . 7 1 

Justino Teixeira propõe a Marques d a Silva a apresentação d o referido pro jecto, a c o m 

panhado d o metrado, orçamento, cálculos justificativos das peças metál icas, memór ia 

BRANDÃO, Domingos Pinho - A freguesia e colegiada de Cedofeita in "Aleluia", Porto, Ano I, 4,Julho, 1960, 

p.3; vide ainda a Acta da reunião da Mesa em 27 de Janeiro de 1900, fl. 24-24v (A.CS.S.C.-Acras da Confraria 

do Santíssimo Sacramento [...] 1894 -1911). 
6 9 Em 10 de Setembro de 1900, o vice-presidente do Conselho de Administração dos Caminhos de Ferro do 

Estado, conselheiro general Adolfo Loureiro, em virtude do grande dispêndio que a demolição da igreja do Convento 

da Avé-Maria exigia, concede à Irmandade do Santíssimo Sacramento de Cedofeita, o subsídio de 200$00 que 

esta pedia e que, em 20 de Setembro, lhe foi atribuído. 

Vide Actas de sessão de Mesa em 8 de Junho de 1901 [fl. 26v - 27] e Acta da reunião de Mesa em 4 de Janeiro 

de 1902. fl. 27 (A.C.S.S.C. - Actas da Confraria do Santíssimo Sacramento [...] 1894 - 1911). 
7 1 Cfr.minuta da carta datada de Lisboa, 1 de Julho de 1897, porventura dirigida ao Director das Obras Públicas 

do Porto, engB António Ferreira de Araújo e Silva, que então elaborava o projecto.já referido, das obras de 

adaptação do Mosteiro de Santa Clara a Dispensário Rainha D. Amélia. (A.M.S.) 



descritiva e justificativa, para poder fazer uma apreciação conscienciosa do projecto e 

informar sobre ele as entidades superiores. 72 

Vive-se, então, no País o clima das eleições gerais, sequente à dissolução das 

Cortes, que vão fazer emergir de novo o partido progressista, com reflexos na Vereação 

portuense. 

O novo Código administrativo, de 95, no tempo da ditadura de Hintze Ribeiro, 

valorizava o papel das minorias, parecendo "democratizar" as Vereações, repunha as 

sessões públicas da comissão executiva, mas, em termos centralizadores, o Presidente 

da Câmara era nomeado pelo Governo. Anteriormente, em janeiro de 96, Wenceslau de A 

Uma. da facção regeneradora, havia sido nomeado ao abrigo dessa legação, agora, em 

31 de Dezembro de 1897, é Lima Júnior, progressista, que é nomeado, mesmamente, 

dentro dos pressupostos legislativos reproduzidos em novo código, de Maio de 96, mais 

centrafeador ainda, sendo eleito para vice-presidente Wenceslau de Uma. Os das políticos, 

em campos opostos, em exercício municipal, com diferentes tempos de partida, quer em 

termos de intervenção cívica quer em termos sociológicos, vão constituir-se em pólos 

aglutinadores de tendências e alternâncias até à implantação da República mas elegendo 

sempre os interesses da cidade, "fazendo administração moderna", como dirá Wenceslau 

de Lima. ao invectivar Oliveira Monteiro a propósito do concurso para o saneamento da 

cidade " ou afirmando mesmo que há má vontade do poder central quanto aos me

lhoramentos do Pato74, ou Insistindo em fazer boa administração -como dirá laccmicamente 

Uma Júnior - com uma postura exemplar que lhe conhecemos desde 1887. 

As Vereações portuenses têm agora a mesma concertada atitude de aceitação 

perante a linha urbana do Porto, e a Câmara Municipal, através da coaptação e re

presentação de diferentes sectores, num deve e haver que às partes interessava, acaba 

por diluir tensões e algumas suspeições, gerar equilíbrios e um clima de aceitação da Gare 

» A.M.S. - [Oficio n> 3602 dos Caminhos de Ferro do Minho e Douro], datado de 25 de Agosto de 1897 e assinado 

por Justino Teixeira. 
73 A.H.M.P. - Vereações, IA134, ti. 116v. 
74 Idem. ibidem. LM35. II. 117-118v. 



e dos seus símbolos, isto é, da representação, mais ou menos mitigada, dos seus próprios 

poderes de grupo ou classe. 

O projecto de Marques da Silva era, outrossim, uma resposta a esta capacidade 

ou necessidade de simbolizar como o teria feito para o Monumento ao Infante D.Henrique, 

junto à Associação Comercial do Porto, que lentamente se ia levantando nos terrenos que 

a Associação disponibilizara em 1883.76 

Este mesmo sentimento de aceitação, no seio da Associação Comercial, já se 

acha necessariamente expresso nas palavras do seu Presidente, Pedro Maria da Fonseca 

Araújo, em meados de 9676, desejando que em breve, se completasse a construção do 

edifício da estação. Era certamente uma problemática que acompanhara na Câmara 

Municipal de que fizera parte e com a qual mantinha relações específicas em operações 

fiduciárias. " 

Segundo Justino Teixeira, em Janeiro de 98, achava-se em desenvolvimento a 

empreitada que abarcava a construção do grande 1únel centrd e do túnel lateral esquerdo, 

empreitada que havia sido adjudicada a Manuel Correia Martins e Manuel da Costa e eram 

construídos os pavimentos da rua da Madeira e da rua de acesso ao cais de mercadorias. 

A demolição da parte restante do convento e da igreja, como já verificámos, ainda não 

principiara. As instalações provisórias da estação, de madeira, foram ampliadas para nelas 

ser estabelecida a estação telégrafo-postal, um dos elementos que se revelará con

dicionador dos projectos de Marques da Silva, por indefinição do programa e oscilação 

de critérios que se manterão, pelo menos, até 1911 ! 

Marques da Silva, sabedor de algumas fragilidades do projecto parisiense, um 

exercício tendencialmente académico, reformula-o durante 1896-97, mantendo, embora, 

as referências iniciais com a estrutura em ferro da fachada, mais transparente, com a 17 

eliminação do corpo central, de duplo alçado, coroado pelo campanário, realizando uma 

Vide Relatório dos Actos da Direcção da Associação Comercial do Porto no ano de 1883 [...J.Porto, 1884. 
A.A.C.P. - Actas da Direcção, La.12, Acta de 31 de Julho de 1896. (I. 46-49. 

77 Pedro de Araújo havia sido eleito Vereador do Município do Porto para o triénio de 1890 - 92. fazendo parte 
do Conselho Municipal como vogal substituto, clr. Acta da sessão de posse da Câmara Municipal de 2 de Janeiro 
de 1890. (A.H.M.P. - Vereações, LB.132 fl 53-55) 
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compressão do todo, mostrando em fachada a nave, lateralmente guardada por uma maia 

marcação dos dois pilares, em cantaria decorativa, a que se adossam corpos laterais que 

ajudam a definir o andar nobre, subtraído, em desenho, ao projecto inicial, em fachada. 

A Imprensa portuense - como escrevia o Arquitecto - reagiria favoravelmente ao 

projecto, "monumento honroso para a Arte Nacional",78 veiculava o pensamento de uma 

forte corrente de opinião, descreve-o com bastante minúcia e caracteriza-o pela planta 18 

em U (bem adaptada ao terreno, em situação divergente da de Opperman para a estação 

de Santa Apolónia, em Lisboa 79) e pela extensa nave, ligeiríssima, em ferro e vidro que 

da fachada vai uniformemente até aos túneis, pela "distribuição racional e lógica" de 

todos os serviços, pelas circulações fluidas que o grande vestíbulo proporciona, aberto 

exteriormente por três portas, de grandes vãos, separadas por grupos de duas colunas 

dóricas, sobrepujadas por esculturas alegóricas a cidades do norte do País. 

Se se faz acriticamente apelo à "severa e máscula arquitectura romana"80, incensa-

se o granito portuense concorrendo com o ferro. Os próprios aspectos psicológicos são 

a forma aveludada das tentações da viagem, das viagens possíveis. "Sair-se da escuridão 

de um túnel e penetrar num espaço iluminado em que a luz abundantíssima entra em 

jorros, deve produzir no viajante, logo ao entrar da cidade, uma agradabilíssima impres

são". 8l 

Por portaria de 8 de Setembro de 1899, é determinado que o Director dos Cami

nhos de Ferro do Minho e Douro elabore o projecto e o orçamento do edifício para a Esta

ção Central de S.Bento, onde também deve ficar instalado o serviço dos correios e telé

grafos, 82 e um decreto seguinte aprovou o regulamento do Conselho de Administração 

7 8 A Voz Pública, Porto, 10 de Junho de 1897. 
9 O engenheiro C A . Oppermann, na sua revista Nouvelles Annales de la Construction, desde 1856, dedica largo 

espaço à arquitectura ferroviária. Aí critica a planta em U adoptada por Hittorf, para a Gare du Nord, achando 

que a disposição em L seria a melhor. Foi esta a fórmula adoptada em Lisboa que permitia o alargamento da 

estação sem demolir o edifício primitivo. Vide, a propósito, BOWIE, Karen (dir.)- Les grandes gares parisiennes 

du XIX siècle, Paris, s.d., pp. 46-47. 
8 0 O Comércio do Porto, 23 de Maio de 1897 
0 1 

Cfr. supra, nota 78. 
8 2 Vide Diário do Governo nB 204, de 11 de Setembro de 1899. 
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dos Caminhos de Ferro do Estado M ao qual é apresentado o ajuste entre aquela Direcção Ajuste entre o Arquitecto 
Marques da Silva e o Con-

e o arquitecto Marques da Silva, para elaboração do referido projecto, mediante a re- seih0 de Administração dos 
Caminhos de Ferro do Estado 

muneração mensal de 75S000 reis mas devendo ser-lhe pago o projecto anterior "que 

elaborou de motu próprio e modificou conforme as indicações recebidas".M 

Era, à data, Ministro das Obras Públicas Comércio e Indústria Elvino José de 

Sousa e Brito, que fora aluno da Academia Politécnica do Porto e da Academia Portuense 

de Belas Artes. 

Aquilo que o decreto parece instituir, só o rito de fundação (ou fundações) ainda 

simbólico, de facto legitima... Em 22 de Outubro de 1900, D.Carlos e a Rainha D.Amélia, 

que ao Porto e à Associação Comercial se deslocam para a inauguração do monumento 

ao Infante D.Henrique, inauguram a primeira pedra do edifício da estação colocada no D. cariose a inauguração da 
primeira pedra da Estação 

cunhal da rua da Madeira, escassos dias após o começo da empreitada da demolição da centrai do Porto 

igreja e convento que só um ano depois terminaria. w 

Do fascínio do Rei se tratara ante o desenho aguarelado do alçado que o arquitecto 

lhe apresentara, realizado numa longa noite de insónia e estratégia... ** 

Depois a letargia alimentará de sobressaltos e inércias o desenvolvimento arrastado 

do projecto como veremos... 

Marques da Silva, pela própria lógica do prestígio acumulado, ante a falência de 

arquitectos e o domínio quase exclusivo de engenheiros, na adem do dia, era a resposta 

culta, mais exigente, a um tempo portuense e nortenho. 

Embora participe, com certeza, em pequenos trabalhos no Avenida Palace, em 
S3 

Decreto de 2 de Novembro in D.G., 253, de 8 de Novembro de 1899; a Administração dos Caminhos de Ferro 

de Estado tinha sido criada por Decreto de 14 de Julho passado e era composta pelo conselheiro António Augusto 

Ferreira de Miranda (Presidente) e pelos vogais João Pedro Tavares Trigueiros, Augusto César Justino Teixeira, 

José Fernando de Sousa (Secretário), Joaquim Pais de Abranches, D.João de Alarcão Marques Osório Cabral, 

Leopoldo José de Oliveira Mourão, deputado e Presidente da Associação Comercial do Porto, e conselheiro 

Adolfo Ferreira Loureiro (vice-presidente). (Cfr.D.G., 209, de 16 de Setembro de 1899). 

GUERRA, Guilherme - Estação Central do Porto/S.Bento (Notas extraídas dos relatórios do Conselho de Administração 

dos Caminhos de lerro do Estado [...]), in "O Tripeiro", Porto, V série, II, 11, 1947; vide ainda SOUSA, Fernando 

de - Relatório Geral [...], Lisboa. 1911, p.58. 

°° MARÇAL, Horácio - A Praça de Almeida Garrett, in "O Tripeiro", V série, X, 5, 1954, pp. 136 - 140. 
8 6 Cfr. testemunhos dos Arquitectos D. Maria José Marques da Silva e Peres Guimarães. 
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Lisboa, desde 1897, no território de José Luís Monteiro e Ventura Terra, até a dobragem 

do século, certamente por indicação do seu colega parisiense George Chédanne87, um 

ano depois desenha os vitrais da sala de audiências do Tribunal de Comércio, na Associação 

Comercial do Porto, na presidência do Dr.Leopoldo Mourão, que dava, afinal, continuidade 

à proposta de Pedro de Araújo quanto à decoração e mobiliário da Associação. M Com 

efeito, continuando uma tradição recentemente interrompida, a Associação contrata o 

arquitecto Joel da Silva Pereira, jã desde 9489 e é este quem apresenta o plano de 

reconstrução da sala de audiên-ciasw que é aprovado e que o novo Presidente procura 

valorizar, nomeando uma comissão de artistas competentes (...) para apresentarem um 

parecer e um plano que possam guiar as direcções. " Essa comissão, de que faz parte 

António Arroyo, logo dará parecer favorável aos projectos de Veloso Salgado92 e aos 

vidros gravados de Marques da Silva, jã colocados em Julho de 99, o que leva a supor 19 

o afastamento de Joel. A Direcção resolve nesse fim de ano que Marques da Silva "(seja) 

nomeado para se encarregar de qualquer obra de importância que de futuro venha a ser 

necessária no edifício da Bolsa".93 

Na gerência do Conselheiro Pedro de Araújo, e tendo como um dos directores o AS obras da BoisaeMarqu 
da Silva 

Dr José Domingues de Oliveira, companheiro dos primeiros anos de Paris, Marques da 

Silva é encarregado de organizar os planos do mobiliário, da iluminação, da pintura do 

zimbório da escada nobre e de uma marquise que a Comissão de obras propõe"94 e 

Vide carta de Chédanne a Marques da Silva, datada de Fevereiro de 1899, a propósito da electrificação do 

Hotel Avenida (A.M.S.); em 1902 há a referência a trabalhos de beneficiação, com metrado de obras dessa data 

(A.M.S.); vide ainda "O Tripeiro", V série, III, 8. 1947, p. 190, reportando-se, aí, à data de 17 de Outubro de 1897 

e referindo-se à Compagnie des Grands Hotels. 
8 8 Vide A.A.C.P. - Vitrai da sala do Tribunal, tinta da china e aguada sobre papel, Porto, 1898 (660 x 500 mm), 

cfr. ap.iconog. ns 19. 

Os responsáveis, até então, pelas obras da Associação Comercial, com a referência explícita a engenheiros 

e arquitectos, ou à ambígua expressão arqui-tectos/engenheiros, foram Joaquim da Costa Lima Júnior (1807 -

1860). engs Gustavo Adolfo Gonçalves e Sousa (1860 - 1879), arq. Tomás Soller (1879-1883) e o engenheiro/ 

arquitecto José de Macedo Araújo Lima (1883 - 1890). 
9 0 A.A.C.P. - Actas da Direcção, L8.12, II. 45. 
9 1 Vide Acta da sessão de 4 de Março de 1897 (A.A.C.P. - Actas da Direcção, L2.12, II. 89). 
9 2 Cfr. Acta da sessão de 13 de Julho de 1898 (A.A.C.P. - .Acras da Direcção, Ls.12, II. 151). 
9 3 A.A.C.P. - Actas da Direcção, L".12, II. 262. 
9 4 Idem, ibidem. LB.13, Acta da sessão de 21 de Outubro de 1901, fl. 173 - 174. 



será, então, considerado "arquitecto da Associação Comercial, com exercício desde 1 de 

Outubro de 1901 (...) e com o vencimento mensal de quarenta mil réis".95 

Esta teia de relações e dependências e de alteridades é, afinal, o quadro movente 

de diferentes tempos e espaços que reclamam o arquitecto que a eles se ajusta e raramente Relações e dependências 

contrapõe, sem deixar de afirmar uma condição classista, consumida na ambiguidade de 

um tempo estético que verdadeiramente não tínhamos, de uma legislação lacunar de 

conveniência e da ausência de um debate, ocioso e acrítico. 

A vida municipal, na dinâmica dos grupos, espelhava uma teia voluntarista que, 

todavia, não bastava. O município é a mais bela das instituições, segundo Herculano, "o 

municipalismo é (...) um princípio vivificador" na paráfrase do velho Allen 96 que, logo, 

acrescenta que a repartição de Obras Municipais demanda atenção, demanda a fixação 

do seu quadro, o regulamento dos seus trabalhos, "mas que é de todo impossível (...) 

abrir novos planos que (...) embaraçam a terminação de tudo quanto existe começado (e 

que) nesta cidade morrem entre mil a mil e quinhentas pessoas a mais do que acontece 

nas cidades regularmente saudáveis". " 

Neste jogo de carências, estiolam os princípios e a gestão urbana, apesar de pro

postas urbanísticas inovadoras, de sentido totalizante, como as de Correia de Barros, é 

coarctada pela acção política e seus intrumentos a saber: a legislação do governo central, 

os regulamentos e posturas, os orçamentos, expropriações, laudémios, comissões de a-

provações ministeriais... enfim um quadro disciplinador, vindo de entidades de consulta 

e tutela e de algum autismo municipal. Por isso, no entendimento de Pereira de Olivei

ra, de 1839 a 1893, no quadro das obras municipais, o mais evidente é "o maior esforço 

de alinhamento, rectificação e de alargamento de velhos traçados de feição urbana e 

rural".98 

95 

A.M.S. - [Carta de Pedro de Araújo], de 29 de Dezembro de 1902, comunicando a decisão da Direcção, tomada 

em sessão de 23 de Dezembro, transc.ap. doe. ns 4. 
9 6 Vide Relatório [...] apresentado na sessão ordinária de 1 de Abril de 1887pelo Presidente José Fructuoso Ayres 

de Gouveia Osório [Allen], Porto, 1887, p.S. 
97 

Idem. ibidem, p. 10 e p. 12. 
9 8 OLIVEIRA, J . M. Pereira de - O espaço urbano do Porto, Coimbra. 1973, p. 301. 



A dilação acaba pa ser um dos métodos da gestão autárquica que as alternâncias, A diiaçào como método de 
gestão 

óbvias, ajudam a comprometer. 

Os munícipes, por regra, estimulam os ritmos da exigência, forçando as soluções 

quanto à constituição de equipamentos ou, na hora da tragédia do teatro Baquet, propõem 

um percurso de ligação à Rua de Santo António e à Estação de S.Bento, em gestação, 

e, a propósito da construção do mercado na cerca das Carmelitas e da instalação con

veniente do Mercado do Anjo, propõem expropriações até à Rua do Correio, mas na maré 

- baixa de algum descontentamento, quando da construção do Mercado de Ferreira Borges 

(após a supressão parcial do Mercado da Ribeira) rejeitam-no como hipótese e solução 

voluntarista que era. Era a "feição ostentosa das obras", como o novo mercado das 

Carmelitas ou os novos Paços do Concelho " quando a cidade carecia, noutro registo, 

do saneamento, para cujos estudos contribui uma comissão composta de Ricardo Jorge, 

Rodrigues de Freitas, Justino Teixeira e Almeida Machado ,0°, como carecida estava de 

esgotos, canalização de água potável e providências em relação às ilhas. 

Na Vereação, José Diogo Arroyo não quer o mercado e, se se deseja obra 

monumental, que se construa um edifício destinado ao Instituto Industrial e Comercial,0' 

que vivia a prestações no edifício da Politécnica, junto do Colégio dos Órfãos e atravessava 

a rua, instalando precariamente algumas aulas no velho edifício do Convento das Carmelitas. 

E, ao rés da utopia, propunha, ainda, Arroyo a construção de um canal que ligasse o rio 

Douro a Leixões, (julgo que projecto de Georges Hastings que mais tarde o quer retomar), 

"para não haver deslocação de interesses na cidade" e porque, no seu entendimento, 

na Associação Comercial havia divergências de opinião acerca da preferência entre a 

barra do Douro e o Porto de Leixões. 

Na sessão de 11 de Janeiro de 1891 o Plano de Melhoramentos "constante da planta elaborada pela [...] 
ilustrada comissão de engenheiros", e contraditado por Pinto de Mesquita, mais interessado nas "conveniências 
económicas do município [...] abstraindo do lado artístico" (A.H.M.P - Vereações, LB. 132. II. 116v - 117v.) 
100 Já em sessão extraordinária de 8 de Setembro de 1887 fora nomeada a referida comissão (A.H.M.P - Vereações, 
La 131, fl. 146). 

José Diogo Arroyo era professor do Instituto Industrial e Comercial do Porto e conhecia bem as carências das 
suas instalações. Apesar de várias diligências e de alguns benefícios resultantes da conclusão das obras da 
Academia Politécnica, do desalojamento do Colégio dos Meninos Órfãos e da demolição dos restos da Igreja de 
Nossa Senhora da Graça, o Instituto Industrial e Comercial só em 1933 seria instalado na Rua do Breiner. 1 5 3 



Juan Ipiha, um dos empreiteiros do ramal da Avé Maria, leva a sua própria utopia 

novecentista até à proposta de um túnel que da Praça de D.Pedro às Virtudes ligasse 

à Nova Alfândega.
102 

Mais realistas, as Vereações desejavam a Planta da Cidade, num quadro dis

ciplinador que avançava lentamente, como mesmamente avançava a estrada de cir

cunvalação, também ordenadora e geradora de barreiras e impostos... 

Realista era um Kendall
 m

, fiel ao estatuto de uma burguesia oitocentista, con

cessionário da empreitada municipal da estrada de circunvalação, curando de prazos e 

dos dinheiros ou oferecendo os seus terrenos para a abertura da Rua de D.Carlos, na 

visão economicista e especulativa, quando Silva Tapada pedia trabalhos, trabalhos públicos, 

com a crise a minar a cidade.
 m A crise é uma entidade substantiva. As cumplicidades 

eram evidentes, com a penetração dos interesses de promotores e proprietários nas políticas 

camarárias. 

A consciência operária, essa, radicalizavase na Sociedade Cooperativa A consciência operária 

das Quatro Classes da Construção Civil à qual D.Carlos concede alvará régio, em 

1892. '« 

À necessidade da regeneração financeira económica e social e sobretudo à 

regeneração moral, era indispensável o concurso de todos os partidos diziase e o Pre

sidente acha vantajosa a concentração de trabalhos nas Obras Públicas, como reco

mendava o Ministro da Fazenda, omitindo, se possível, a Repartição de obras camarárias, 

para economia de pessoal, do mesmo passo que o próprio Ministro das Obras Públicas, 

, 0 2 Cfr. supra, nota 23. 
103 

Henrique Carlos de Meireles Kendall, concessionário do empréstimo municipal, pede a prorrogação do prazo 

de pagamento da última prestação para a estrada da circunvalação, jogando com a dilação (A.H.M.P.  Vereações 

L°.133, f l. 8v): meses depois, em Janeiro de 92, oferece os referidos terrenos, para a abertura de uma rua entre 

a Praça de Santa Teresa e a rua da Conceição (A.H.M.P.  Vereações, L
8
.133, f l . 33v). 

1 0 4 Cfr. sessão de 13 de Outubro de 1891. (A.H.M.P.  Vereações, UU33 , fl.15v). 

Os "mestres" carpinteiros, estucadores, canteiros e pedreiros (ou trolhas) procuravam desta maneira, defender 

os interesses do trabalho e do investimento num momento de querelas partidárias e no âmbito da crise finissecular. 

Daí ampliarse a ideia, com a aplicação às restantes artes, dando origem à fundação da Associação de Classe 

dos Mestres de todas as Artes de Construções Civis do Porto, com alvará régio de 15 de Fevereiro de 1900. 

Estas duas Associações fundirseão, em 18 de Setembro de 1908, constituindo a Associação dos Mestres Construtores 

Civis do Porto ■ Associação de Classe. 



Bernardino Machado, perante o dislate, se opunha à transferência. 

A perspectiva higienista prevalecia, e com razão. Ricardo Jorge respondia a esta A perspectiva higienista 

tomada de consciência e, em 96, apresenta um projecto de saneamento da cidade.,06 

O conselheiro Sousa Avides, ainda em nome da higiene, propunha a destruição do 

Barredo e Bairros semelhantes. O Presidente pedia comedimento e aquedutos... 

Em nome das condições financeiras, o novo mercado das Carmelitas é posto de 

parte107, os Paços do Concelho, já em 93, não se podiam pensar e, pela desnecessidade, 

propunha-se o desmantelamento dos mercados da Aguardente, do Campo 24 de Agosto 

e dos Ferros Velhos. ,08 

As expropriações, com algum cálculo, procuravam avançar na rua Ferreira Cardoso 

e na rua de Fradelos, ao mesmo tempo que o alargamento da rua do Bonjardim era 

impensável, precisamente por causa do preço das expropriações.,09 Em 95, o Conde de 

Resende propõe a abertura de uma nova rua nos seus terrenos da Quinta de Santo 

Ovídio, num processo mais especulativo do que o do próprio Kendal. no E assim se reafirma 

a parcela individual que, no pensamento de Correia Teixeira, se torna "a unidade funda

mental do desenvolvimento da cidade, dando à livre iniciativa grande flexibilidade de 

intervenção". ' " 

Entretanto o Director das Obras Públicas fora consultado pelo Governo que exigia 

obras urgentes para satisfazer as reclamações operárias. A construção da estrada marginal, 

da Ponte Luiz I à Circunvalação, pretendia responder a estas inquietações ,12, quando se 

Ricardo Jorge, médico municipal e Chefe da repartição de higiene, elabora um projecto de saneamento apresentado 

pelo Presidente Wenceslau de Lima, em sessão de 1 de Julho de 1896. (A.H.M.P. - Vereações, L8. 134, f l . 84). 

Em Julho de 1893, o Presidente da Câmara afirma que a ideia do Mercado na Cerca das Carmelitas tinha sido 

posta de parte, embora já houvesse diligências feitas junto dos ocupantes de algumas das dependências (A.H.M.P. 

- Vereações ,L8. 133, fl. 83). 
los 

Forbes de Magalhães pede a suspensão do Mercado dos Ferros Velhos, estabelecido no Largo do Correio, 

em sessão de 18 de Abril de 1894 (A.H.M.P. - Vereações Ls.133, f l . 123v); José Ferreira Bahia considera inúteis 

e dispendiosos os restantes mercados pelo que devem ser expropriados e demolidos (A.H.M.P. - Vereações, L8. 

134, fl. 16v). 
, 0 9 A.H.M.P. - Vereações, L8.133, f l . 131v. 

" ° Vide sessão de 22 de Outubro de 1895 (A.H.M.P. - Vereações, L8.134, f. 26). 

TEIXEIRA, Manuel A. Correia - Do entendimento da cidade à intervenção urbana. O caso das "ilhas" da cidade 

do Porto in "Sociedade e Território", Porto, 2, 1985, p.78. 
112 

Tenta concertar-se uma política de obras entre a Câmara e a Direcção das Obras Públicas para dar emprego 



continuava a Avenida da Boavista e se pedia o prolongamento da Avenida de Carreiros 

e melhoramentos na Foz. Ampliava-se já, deste modo, o conceito residual da vilegiatura 

e a faixa litoral transformava-se gradualmente em zona residencial. 

Em 97, ajardina-se a Praça da Boavista, aonde anos depois intervirá Marques da 

Silva, conclui-se a rua da Constituição e alienam-se terrenos excedentes, sobretudo na 

zona do Monte Pedral na qual se começava a levantar o Asilo-Escola Rainha D. Amélia. 

Eram mais zonas edificandas . 

É certo que, endemicamente, faltava pessoal na Repartição técnica do Município, 

impondo-se uma remodelação do seu quadro, como propunha o engenheiro Vitorino Laran

jeira, m articulando necessariamente, estes pressupostos com a exposição da Associação 

das quatro classes de construções civis, "queixando-se contra o abuso de alguns 

arquitectos, condutores e mestres de obras que tendo de intervir na aprovação de projectos 

ou fiscalização de obras se encarregam simultaneamente de trabalhos e obras (...) que 

se relacionam com eles". " 4 

Em 16 de Setembro de 1897, Wenceslau de Lima pretende reorganizar e instalar 

o Museu Municipal, então na rua da Regeneração. Na emergência, a Direcção do Palácio 

de Cristal propõe ali a sua instalação, mediante arrendamento, mas perante o desa

proveitamento do Mercado Ferreira Borges, onde nada se vende, "o Museu Municipal 

podia para ali ser mudado". Assim pensará o vereador Sampaio Baptista, sendo Presidente 

da Câmara Lima Júnior, e acrescenta aquele vereador que pessoa importante está es

tudando o assunto. "5 

Marques da Silva estuda, de facto, a instalação do Museu e, porque a Repartição 

Técnica carecia de pessoal para trabalhos importantes, como aquele, e ainda para a 

aos operários (A.H.M.P. - Vereações, Ls. 134, fl. 70). 
3 Vitorino Teixeira Laranjeira (1855 - 1934) foi um elemento dinâmico das Vereações portuenses, valendo-lhe 

a sua profunda formação técnica. Bacharel em Matemática pela Universidade de Coimbra e engenheiro militar pela 
Escola do Exército, trabalhou nos estudos e construção da linha férrea do Douro, na secção do Pocinho a Barca 
d'Alva. Foi professor da Academia Politécnica do Porto e do Instituto Industrial e Comercial, deixando vasta 
bibliografia de carácter científico. 
114 Cfr. sessão de 13 de Março de 1897 (A.H.M.P. • Vereações. L8.135, II. 11-11v). 
1 , 5 A.H.M.P. - Vereações, La. 136. Sessão de 23 de Fevereiro de 1899, II. 51 e 54v. 



instalação das repartições nos Paços do Concelho, setecentista, e para a construção do 

quartel para a estação das bombas, o vereador Francisco de Paula Azeredo propõe que 

se recrute esse pessoal extraordinariamente. "6 Desconhecem-se as propostas de Marques 

da Silva, em termos de intervenção ou projecto, mas o Presidente Lima Júnior pede 

autorização para pagamentos ao Arquitecto, em Outubro de 99. "7 Pa aqui passam, pois, 

as primeiras relações do Arquitecto com o Municípo, em termos de encomenda, num clima 

de aceitação que os projectos precedentes com certeza abalizavam. Porque não me parece As primeiras obras de 
Marques da Silva no âmbito 

legítimo supôr-se que o papel do pai, Bernardo Marques da Silva, nas Comissões de municipal 

derrama das côngruas dos párocos coadjutores, nas Juntas Fiscais das matrizes, 

nas Comissões de Serviço de Recrutamento Militar e Marítimo, nas Juntas dos 

Repartidores, embora no âmbito Municipal, tenha sido relevante na circunstância. 

Acrescente-se que Bernardo Marques da Silva, na órbita dos regeneradores, é 

chamado indistintamente para estas funções quer por progressistas quer por regeneradores. 

Era, antes, o seu adquirido estatuto profissional o móbil dessas nomeações... m 

O Porto, com uma densidade demográfica que ultrapassava a Capital, é, nos 

começos da década de 90, um "poço de insalubridade há mais de dez anos definido e 

denunciado" nas palavras de Ricardo Jorge. "9 A industrialização proporcionava fluxos de 

migração que favoreciam vaivéns de população trabalhadora que o comboio ajudaria a 

instilar, estratificava--a nos velhos bairros, com excessivo aumento da densidade de 

ocupação, ou proporcionava o desenvolvimento de novas habitações, de diferentes tipologias 

e génese, as ilhas, no seio dos quarteirões, com porta de rua, "renque de cubículos às 

vezes sobrepostas em coxia de travesso". ,2° Enquistadas no tecido urbano, com todos 

os seus vícios, sociologicamente um elo de um vaivém social e estratégia imediatista de 

contabilidades, comprometidas com uma indústria relativamente polarizada e ávida de 

1 , 6 Idem. ibidem. Sessão de 22 de Junho de 1899,11. 91 v - 92. 
" 7 Idem, ibidem. Sessão de 12 de Outubro de 1899, fl. 124v. 

Bernardo Marques da Silva aparece pela primeira vez referido como vogal electivo da Comissão de recrutamento 
militar e marítimo para o ano de 1894, para o bairro oriental, tal como Lima Júnior, para o bairro ocidental, 
(A.H.M.P. - Actas da Comissão Executiva, LB.3, Sessão de 22 de Novembro de 1893, fl. 33 - 34. 
" ' JORGE, Ricardo - Demografia e higiene na Cidade do Porto, 1899, pp. 322 - 323. 
120 Idem, ibidem. ] C7 



lucros. ,2' 

Em 1881 quase um terço da população portuense trabalha ou depende do sector 

industrial, em 1890 o número de operários era cerca de 30 000 numa população de 139 

000 habitantes, sem contarmos a população dependente deste sector. Esta nova população, 

de cepa rural, sedenta das cidades, invade as freguesias periféricas do Bonfim, Campanhã, 

Santo Ildefonso, Cedofeita e Massarelos onde se localizam as principais áreas industriais 

dessa década. Aí se localizam também as principais ilhas, nesta repartição do território 

em função das actividades e das classes sociais. 

Ainda, segundo Correia Teixeira, "os promotores das ilhas eram muitas vezes os 

próprios proprietários e ocupantes das habitações da classe média aí existentes que 

construíam ilhas nos seus próprios quintais e às vezes eram simples comerciantes ou 

artesãos para quem as ilhas representavam um investimento seguro para as suas e-

conomias".,22 

Os problemas da salubrização da cidade agudizavam-se. Em 1899, Ricardo Jorge 

detecta casos de peste bubónica numa das ilhas da cidade que gera rigorosas medidas 

sanitárias e práticas profiláticas que o zelo leva ao cordão sanitário, o "cordão militar", 

em breve considerado excessivo. Lima Júnior pedia, então, ao vereador e deputado Leopoldo 

Mourão para envidar esforços para que o governo desse à Câmara Municipal do Porto 

os rendimentos municipais absorvidos pelo poder central, por cálculos falaciosos, que 

podiam ser aplicados no saneamento da cidade, para o qual a firma Hughes & Lancaster 

apresentara um "projecto de alta competência" do engenheiro Shone.,23 

Wenceslau de Lima considerava, então, a cidade uma das mais insalubres, como 

mostravam as estatísticas de mortalidade m na roda dos 36,2% e a Sociedade de Medicina 

121 Vide o nosso texto in Marques da Silva/Arquitecto/1869/1947,Porto, 1986, p.16. 
122 Vide supra, nota 111, p. 81; vide ainda [Vários] - O desenvolvimento do Porto e a habitação dos trabalhadores 
in "Cidade/Campo", Porto, 2, 1979, fl. 18-41; GROS, Marielle Christine - O alojamento sob o fascismo, Porto, 
Afrontamento, 1982; GONÇALVES, Fernando - A mitologia da habitação social/O caso português, in "Cidade/ 
Campo, 1, Porto, 1978. 
123 A.H.M.P. - Vereações. L».135, fl. 134. 
124 Idem, ibidem, La.136, fl. 90v - 91. 
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ponderava a necessidade dos trabalhos de saneamento. '25 A Câmara, desde 96, aguarda 

a melhoria da siluação cambial para viabilizar o intento e a representação que a Vereação 

portuense dirige ao Rei, em Agosto de 99, é documento impressivo das questões im

portantíssimas que têm sido descuradas pelo governo, sendo as mais graves os problemas 

da assistência e da higiene pública. Não quer, no entanto, o Município embaraçar a acção 

governativa do poder central, como aí se diz... m 

Vai no mesmo sentido a representação do Centro Comercial, no mês seguinte, 

apoiando a representação do Município, pedindo o restabelecimento dos "rendimentos 

que o tesouro público ilegitimamente tem arrecadado todos os anos", confiada em que 

o Rei "recomendaria, com empenho patriótico, ao seu governo tão vital e momentosa 

questão".,27 

Reconhece-se que o regime sanitário gerou aflitiva crise na cidade do Porto, em 

consequência do seu exagero, e o próprio Presidente da Câmara, "ante a falta de uma 

decisão nítida sobre as reclamações da cidade" pede a demissão do seu cargo, gesto 

aplaudido pela minoria da Câmara que reconhece as vantagens da descentralização. O 

apelo da Federação das Associações Operárias do Porto, com as classes trabalhadoras 

"na maior agrura da fome", encontrou eco no Centro Comercial do Porto que, mais uma 

vez, leva ao governo a crise em que se debate o comércio, a indústria e o operariado. 

É no meio deste clima de instabilidade que os proprietários de O Comércio do 

Porto, auxiliados pelo concurso de cidadãos beneméritos, se propõem construir um bairro 

para operários em condições higiénicas, entregando-o depois à Câmara para ser por ela 

administrado, pedindo, para esse efeito, terreno municipal entre as ruas de Serpa Pinto, o Bairro operário de Monte 
Pedral e Marques da Silva 

Constituição e D. Maria Amélia, ficando entendido "que nunca o terreno e as construções 

1 2 5 Idem, ibidem, L».136, II. 90v - 91 . 
1 2 4 Vide a representação de 17 de Agosto de 1899 publicada no Relatório das Actas da Décima Segunda Direcção 

[Centro Comercial do Porto], Ano de 1899. Porto, 1900, pp. 160-165, transe, ap. doe. nB 5. 
127 Cfr. representação de 13 de Outubro de 1899. assinada por Ezequiel A.R. Vieira de Castro, dirigida a El-Rei. 

Nela se insiste que " [à] insalubridade d'esta cidade [...] se atribui fundados motivos de graves enfermidades (...) 

que avassalam e vitimam anualmente grande soma de indivíduos como também a assistência mais demorada e 

renitente da doença inlecciosa reinante" (Centro Comercial do Porto/Relatório das Actas da Décima Segunda 

Direcção/Ano de 1899, Porto, 1900, pp. 169 - 171, transe, ap. doe. n8 6). 



poderão servir para fim diferente daquele que era então, expresso".,28 Era o Bairro do 

Monte Pedral. O projecto foi entregue ao arquitecto Marques da Silva, certamente por 

prestígio, abrangendo 14 habitações. O assentamento da primeira pedra teve lugar em 

12 de No-vembro de 1899, com a presença de D. António Barroso, João Baptista de Lima 

Júnior, António Ferreira de Araújo e Silva, Director das Obras Públicas, Bento Carqueja, 

António José Gomes Samagaio e outras autoridades eclesiásticas, civis, militares, fun

cionários e pessoas de distinção. m 

O gesto tem um significado e uma incidência municipal, pois permite uma primeira 

reflexão sobre a higiene das hab'taçôes, a intervenção da Municipalidade na aprovação 

de projectos, que não deverá limitar-se às condições estéticas e à segurança das cons

truções, mas deve abranger, ainda, a disposição inferia dos edifícios, sob o ponto de vista 

da higiene das habitações, nomeadamente as habitações operárias, desprovidas de 

qualquer legislação, procurando-se estabelecer um corpo de doutrina que balizaria, ainda, 

sobremaneira, a desejada construção de casas económicas, destinadas às classes ope

rárias, dentro de uma perspectiva assistencial, jamais especulativa. ,3° 

Significa isto a tomada de consciência da degradação das formas de exploração 

do operariado, nas diferentes versões. Daqui um salutar reflexo na posterior legislação que 

informa os processos de licenciamento e o papel da Junta Central dos Melhoramentos 

Sanitários e da Comissão Permanente de Melhoramentos Sanitários no seu controlo, 

a que preside o Director das Obras Públicas do Porto. 

Mas pouco se passou além de um programa de intenções; as ilhas continuaram 

a adensar-se na cidade e as casas para operários continuarão a ser quase tão-só o fruto 

da filantropia.,31 O Bairro do Monte Pedral institui-se, deste modo, mais como paradigma 

do desejo do que o sinal de reiteradas iniciativas do poder central e municipal que tardarão. 

Era, sim, o paradigma de uma filosofia que preservava a casa independente, com 20 - 21 

1 2 8 A.H.M.P. - Vereações, I A 136. II. 116-116v. 
1 2 9 Cfr. CARQUEJA, Bento - O Comércio do Porto/Notas para a sua história, Porto, 1934, pp. 194-194. 
1 3 0 A.H.M.P. - Vereações, V. 136, (I. 122 - 122v. 
131 Exemplificando a incapacidade de soluções, veja-se o pedido de licenciamento de uma ilha, em 1901. (A.H.M.P 

- Vereações, La. 138, II. 28V.). I Z A 



rés-do-chão, com sala de trabalho, um quarto e a cozinha dando para o jardim (com W.C. 

no exterior); no primeiro andar mais dois quartos, um sótão sob o tecto e no sub-solo um 

quarto de banho. Mas com as suas próprias contradições, porque aos operários nada 

aproveitam, "em virtude de lá serem apenas admitidos, empregados, mestres de fábricas 

e outros que pela sua posição especial poderiam sem sacrifício pagar maior aluguer.,32 

O próprio regulamento do Bairro, publicado em 1901, propondo uma renda anual 

de 24S000 reis, aponta critérios que supõem o aluguer das casas ou a habilitação à sua 

propriedade, só compatíveis com um entendimento de operário morigerado, "incapaz de 

cenas que maculem a moralidade e decência que num Bairro Operário devem preva

lecer" m ,num processo de conversão de proletários em proprietários, segundo as palavras 

do vereador Azeredo. m 

No quadro da salubrização da cidade se entende, sequentemente, a subscrição 

aberta pelo jornal A Província do Pará, de Manaus, a favor das famílias pobres, vítimas 

da peste bubónica, que veio permitir a ampliação do Bairro do Monte Pedral para 26 

habitações, também com desenho de Marques da Silva, mas agora cometida a sua 

construção ao Município que, para tal, abre concurso em Junho de 1904, finalizando as 

obras em Julho do ano seguinte. 

Marques da Silva via aceite o registo do seu diploma na Câmara Municipal, após 

comunicação do Ministério dos Negócios Estrangeiros,35 e, já na Presidência de Wenceslau 

de Lima, que no mês de Setembro apadrinha o seu casamento,130 apresenta o projecto 

da construção da estação ou quartel principal dos bombeiros do Corpo de Salvação Pública, 

a ser instalado em terreno municipal, em que se fez a entulheira de Fradelos, com frente 

1 3 2 Cfr. a inquirição pelas associações de classe sobre a situação do operário in "Boletim do Trabalho Industrial" 

n ! 49, 1910, apud Marielle Christine Gros, o.c. pp. 65-66. 
133 Cfr. Regulamento do Bairro Operário do Monte Pedral de iniciativa do Comércio do Porto, Porto, 1901. 
1 3 4 Sessão de 13 de Junho de 1901 (A.H.M.P. - Vereações, L°.138, f l . 21-24v). 
135 A.H.M.P. - Veres;ões, L8.137, fl. 18. 
136 Marques da Silva casa na igreja paroquial de Leça do Balio, em 14 de Setembro de 1901, com Júlia Lopes 

Martins, sendo padrinho de casamento Wenceslau de Sousa Pereira de Lima, lente da Academia Politécnica, 

morador na Rua da Boavista, e D. Amélia Lopes Martins, tia-avo de D.Júlia, moradora com seus irmãos, na Praça 

Marquês de Pombal (A/Conservatória de Registo Civil de Matosinhos, Livro de Casamentos, ano de 1901 - Igreja 

paroquial de Leça do Balio, concelho de Bouças, registo na 17). 

A ampliação do Bairro de 

Monte Pedral 



para a rua de Gonçalo Cristóvão.,37 

O talhão, para a implantação, era já a resultante do desenho da cidade na zona 

de Fradelos, com rua projectada tangente à das Carvalheiras, insinuando o prolongamento 

da rua de Sá da Bandeira, limite poente da área a ocupar, tomando metade do quarteirão 

que, a nascente, era limitado pela rua de Santa Catarina, mas sem solidez de terrenos. 

Daí as reticências da Repartição técnica ao projecto apresentado, com exigências de 

sondagens que arrastaram a execução do projecto, que o engenheiro municipal prefere 

chamar ainda de anteprojecto. Julgo que, pela primeira vez, Marques da Silva vai enfrentar 

as exigências mais aprofundadas da construção e sua disciplina, com o levantamento 

de problemas que se aproximavam mais da área supostamente da competência dos 

engenheiros. 

Os relatórios de Almeida Machado reflectem já essas posições e a exigência de 

uma Comissão de Engenheiros responde às mesmas dúvidas. O problema das fundações 

era um elemento condicionador da estabilidade da construção.,38 

DesenvoMa-se o edifício com a fachada principal sobre a rua de Gonçalo Cristóvão, 

com alçado duplo para a casa das máquinas e andar dormitório, e um piso térreo, em 

ressalto, para os primeiros socorros e zona de serviços e com uma entrada de gaveto, 

evidenciando um percurso no sentido do pátio de serviço, com as cavalariças, as oficinas 

e uma rampa para um pátio de manobras e ginásio. Ladeavam a rua em projecto as salas 

do inspector, o arquivo, a secretaria, salas de aula e outras...,39 Em corte, e para aligeirar 

a construção, conforme parecer do engenheiro, há a recorrência a materiais de ferro, a 

nível de cobertura e vigamentos. 

Na linguagem do arquitecto e nos desenhos apresentados em alçado e corte, 

verifica-se a utilização do perpianho em fachada, pedra de cantaria em hombreiras, 

alvenarias de perpianho a pico grosso, alvenaria de enchimento, janelas em padieira de 

137 

O projecto está datado de Março de 1900, supondo incumbência anterior, na presidência de Wenceslau de 

Lima. 
13fi 

Vide Pareceres da Repartição Técnica de 13 de Agosto de 1900 e 19 de Novembro de 1902, assinados pelo 

engs do Município (A.H.M.P, - [Pro/ecfo do Quartel de Bombeiros, caixa 17, vol. 2].) 
139 

Vide A.H.M P. [Projecto do Quartel de Bombeiros, caixa, 17. vol. 2]. 



tijolo, de dente lavrado, fachas lavradas, arcadas com tijolo na espessura do dente lavrado, 

fecho e soleira, a utilização de colunas de ferro fundido. 

Alguns elementos de décorsõo visíveis, ainda nas oito janelas geminadas e 

lobuladas do andar superior, nas armas da cidade, sobre o portão de acesso, e formas 

acarteladas, supomos que em terracota, nos vãos das arcarias das portas da casa das 

máquinas... ,40Hà, pois, uma nítida profusão de materiais, uma certa apetência pela 

policromia - quase a excepção - que as estruturas construtivas evidenciam e, sobretudo, 

o tijolo e a terracota enfatizam, lembrando alguns pormenores das obras de Ventura Terra, 

posteriores, mas da mesma linhagem parisiense. 

Nos finais de 1902 constituia-se a Comissão proposta pelo Engs Almeida Machado, 

formada pelos engenheiros Araújo e Silva, Gualberro Póvoas e Basílio Alberto de Sousa 

Pinto, para dar parecer sobre as condições do terreno de Fradelos, para se verificar se 

é possível a construção projectada por Marques da Silva.141 Perante os quesitos que lhe 

são postos, opina favoravelmente à execução142 e o presidente Manuel de Sousa Avides 

propõe que se mandasse executar o projecto.143 Era Vereador do Pelouro dos Incêndios 

António Ramos Pinto que também integrará uma comissão municipal para tentar resolver 

a parte financeira do saneamento da cidade, substituindo Wenceslau de Lima que tinha 

sido nomeado Ministro dos Negócios Estrangeiros. ,44 

O projecto do saneamento havia sido aprovado pelo Ministério do Reino14S e havia 

que dotá-lo, pelo que a referida Comissão,40 avalia o total de custos, incluindo expropriações 

e indemnizações e o Presidente propõe que se abra concurso, convidando as casas 

u° Cfr. ap. iconog. na 22. 
141 A.H.M.P. - Vereações, L«.139, Sessão de 18 de Dezembro 1902, H.1. 
1 4 2 Idem - Próprias, Ls.203. II. 370. 
143 Idem - Vereações, L.139, f l . 64 - 65v 
1 4 4 Wenceslau de Lima é nomeado Ministro dos Negócios Estrangeiros. Vide a referência ao facto na sessão de 

5 de Março de 1303 (A.H.M.P. - Vereações, LB. 139. fl. 29v.); é nessa condição que é recebido festivamente na 

Câmara do Porto, em Agosto de 1903, como relata a sessão da mesma data. 
145 A.H.M.P. - Vereações, L°. 139, Sessão de 30 de Julho de 1903, f l . 67-70. 
, 4 6 A Comissão, composta por Lima Júnior, Ramos Pinto e Sousa Avides, era de parecer que fosse fixado e í mil 

oitocentos contos de réis o custo das obras de saneamento, incluindo expropriações e indemnizações, segundo 

o plano do concorrente Hughes & Lancaster. O contrato com esta casa fora aprovado em meados de Novembro 

de 1903. (Cfr. Sessão de 19 de Novembro de 1903, f l . 113). 



bancárias a apresentarem propostas para o empréstimo. 

Referia-se, recentemente, o vice-presidente Lima Júnior à necessidade de re

formulação dos diferentes serviços do Município, várias vezes retomada, e o Presidente 

Avides propõe que seja enviada ao Governo Civil uma relação do pessoal necessário. 

Verifica-se, aí, que para o quadro da Terceira Repartição se propõe um engenheiro 

chefe de repartição, dois engenheiros/primeiros oficiais e um arquitecto/primeiro oficial.,47 

Isto, quando ao arquitecto da Municipalidade, Evaristo Nunes, é concedida a aposen

tação. ,48 

Na sessão de 24 de Dezembro de 1903, o Presidente apresentou a relação das 

pessoas que figuravam no novo quadro aprovado pelo governo, com o engenheiro João 

Carlos de Almeida Machado na categoria de Chefe de Repartição, com os arquitectos 

Evaristo Nunes e António de Fontes Soares, em primeiros oficiais, faltando preencher um 

lugar da mesma categoria de primeiro oficial arquitecto. Do mesmo quadro constam ainda 

mestres d'obras, um amanuense e com nomeação interina, na categoria de segundo oficial, 

Arnaldo Casimiro Barbosa ,49, proposto, em 7 de Janeiro de 1904, pelo presidente Avides 

para o lugar de primeiro oficial da Terceira Repartição, com nomeação interina. No próximo 

mês de Abril abrem-se concursos para primeiro oficial/engenheiro da 3g Repartição a que 

concorre Arnaldo Casimiro Barbosa, e para o lugar de primeiro oficial/arquitecto concorrem 

José Marques da Silva e José Cristiano Paula Ferreira da Costa. Após a análise de toda Marques da silva arquitecto 
municipal em 1904 

a documentação, incluindo currículos, Arnaldo Casimiro Barbosa e José Marques da Silva, 

após votação, são nomeados para os respectivos cargos. '50 

Oficialmente arquitecto municipal, com a obra do quartel por decidir,1M com a 

intervenção no Mercado Ferreira Borges posta de parte,,52 Marques da Silva retoma a 

147 A.H.M.P. - Vereações, L°.139, Sessão de 29 de Outubro de 1903, I I . 104v. 
1 4 8 Idem. ibidem. Sessão de 10 de Dezembro de 1903, II. 121-121V. 
1 4 9 Idem, ibidem, Sessão de 24 de Dezembro de 1903, II. 141v - 143. 

O Engenheiro Casimiro Barbosa é provido definitivamente em sessão de 7 de Abril de 1904; Marques da Silva 

é votado e nomeado na sessão de 14 de Abril de 1904 (A.H.M.P. - Vereações, La.140, II. 35v e 39-39v. 

Em 27 de Agosto de 1904 proceder-se-á ao acto da inauguração da construção do novo edifício e já se havia 

tratado, com a casa Hennebique, representada no Porto pelo Eng9 Bernardo Joaquim Moreira de Sá, a construção 

da casa esqueleto. 

O Mercado foi sucessivamente pensado para Museu Municipal - até que para este se destinou parte do 1 6 4 



intervenção no Mercado do Anjo de que se conhece uma planta de sua autoria, datada 

de Maio de 1900. ,53 Os moradores e comerciantes da rua dos Clérigos pedem me- 23 

Ihoramentos no mercado, aplicando-se nele o produto da venda dos terrenos das Carmelitas, 

(agora que se implementava o Plano de arruamentos do novo Bairro), também previsto 

para a expropriação em frente da Academia Politécnica e no alargamento do Mercado 

do Bolhão. 

Em Dezembro de 1904, o vereador do pelouro apresenta em sessão da Câmara 

o Projecto de melhoramentos do mercado e ponderará a conveniência de serem 

convidados três engenheiros para conjuntamente com o pessoal da Câmara examinarem 

os projectos, porque se anteolha a obra de difícil execução e de custo elevado.,54 O 

projecto fora aprovado pelos engenheiros, com pequenas modificações e, por isso, é 

também aprovado favoravelmente pela Vereação.'55 Iniciam-se obras, faz-se a arrematação 

de pedra e perpianho para a construção de alicerces, aqueduto e muro de suporte, 

carecendo, no entanto, o projecto do parecer da Comissão Permanente dos Me

lhoramentos Sanitários a que preside o Director das Obras Públicas do Porto, engenheiro 

Araújo e Silva. 

A Comissão é bastante radical na sua apreciação, porque vai um pouco além das 

suas atribuições, quando se reporta aos aspectos arquitectónicos do edifício que julga 

sem carácter, ostentatório, "em completa desarmonia com a pobreza, insuficiência e 

simplicidade interna, sacrificando-se o fim principale.) e comprometendo-seC) um excesso 

de capital importante". m lnvoca-se a ligeireza e os paramentos lisos de mercados de 

Paris, Barcelona, o da Figueira, em Lisboa e mesmo o Mercado de Ferreira Borges, no 

Porto, como condição higiénica, e é evidente que se prefere "às lojas projectadas, na 

Convento de Santo António - Museu Colonial, Museu Industrial, Museu de Higiene e Jardim de Inverno, visto que, 
como mercado público, jamais tivera aceitação. Por isso a hipótese final do loteamento do seu terreno. 

AH.MP. - [Mercado do Anjo/Planta ao nível do Mercado], Plantas A.G.[8); Lima Júnior afirma, em Fevereiro 
de 1904, que quando tivera a seu cargo o pelouro dos Mercados mandara fazer alguns desenhos, certamente 
já encomendados a Marques da Silva, em época referida à data da planta. 
154 Idem, Vereações, Ls 141, Sessão de 29 de Dezembro de 1904, fl. 34 e sessão de 2 de Março de 1905, fl. 
54v-55. 
155 Idem, ibidem, sessão de 13 Abril de 1905, fl.76v 
156 A.M.S. - Cópia do relatório, datado de 23 de Setembro de 1905, cfr.transc. ap.doc.n0 7. 1 6 5 



verdade de objectos que não são próprios de mercado", um integral aproveitamento da 

área disponível. 

Como alternativa à reformulação do projecto, propõe a Comissão que o Mercado 

Ferreira Borges, então, à beira da desarticulação e com a venda dos seus terrenos 

programada para edificações,,57 seja adaptado ao centro do Anjo" onde pode ser colocado, 

ligando-se por meio de corpos laterais ao perímetro disponível". Isto é, optava nitidamente 

por um mercado fechado, espécie de requiem, quando ao autor do seu risco, o engenheiro 

Almeida Machado era concedida a aposentação de engenheiro do Município.158 

As duas linguagens eram necessariamente opostas. O programa formulado pela 

Câmara assentava na transformação do mercado aí existente, ampliando-o até à rua de 

S.Filipe de Nery, necessariamente condicionado pela envolvente, onde avultavam a igreja 

dos Clérigos e seus códigos, a Academia Politécnica e, em breve a presença do Bairro 

das Carmelitas que se desejava centro de comércio moderno, de serviços e de habitação 

de estratos possidentes. Dispondo de uma área triangular, com diferenças de nível de 

cerca de 9 metros e "havendo em consideração importante a atender a temperatura de 

nosso clima", "(estávamos) longe dos tempos dos mercados de que as Halles centrais 

de Paris serviram de modelo, comentava O Primeiro de Janeiro.,59 

Apresentava lojas de venda que davam sobre as ruas da Academia, Carmelitas 

e S.Filipe de Nery. As da rua da Academia abriam sobre a rua e sobre o mercado no 

mesmo plano, as das outras ruas tinham disposição diferente, embora ainda com co

municação com o interior, através de pátios ingleses, solução que, nos anos 30, Marques Marques da siiva e o mer

cado do Anjo 

da Silva utilizará na Casa de Serralves. Estabelecido em dois planos, o mercado tinha 

acessos de nível pela porta da rua da Academia e pelos pavilhões circulares extremos 

157 Marques Silva invoca numa relação de trabalhos, apresentada no momento do seu pedido de exoneração, os 

projectos de edificação a levantar nos terrenos do Mercado Ferreira Borges; em 24 de Setembro de 1905 fala-

se concretamente da divisão dos terrenos e do seu destino para edificações particulares: em sessão de 14 de 

Dezembro de 1905 Marques da Silva é encarregado de elaborar o projecto das fachadas a que devem sujeitar-

se os arrematantes dos lotes. (A.H.M.P. - Vereações, L°. 142. fl. 2v.). 
1 5 8 Em sessão de 5 de Outubro de 1905 é referida a devolução do projecto do Mercado do Anjo, resolvendo-

se que seja enviado ao arquitecto Marques da Silva, e a concessão da aposentação extraordinária do engenheiro 

municipal João Carlos d'Almeida Machado (A.H.M.P. - Vereações, L8 141. fl. 128v). 

159 Q prjmejro çjg Janeiro, 6 de Janeiro de 1905. I O O 



e para o segundo plano, inferior, podia entrar-se ainda de nível pela porta principal da 24 

rua das Carmelitas e pela porta de S.Filipe. No ângulo da rua de S.Filipe de Nery e das 

Carmelitas ficava um grande pavilhão com arcaria, tendo lateralmente casa do guarda, 25 

com uma escada monumental de acesso, vencendo o desnível. 

Internamente, o mercado com as duas plataformas ligadas pela escada de acesso, 

com fonte encastrada, apresentava no plano superior quatro renques de barracas, dispostas 

paralelamente, e no inferia dois conjuntos de cada lado do eixo longitudinal. As barracas, 

por seu turno, estavam instaladas em pórticos de ferro e vidro, cobertas de telha e 

resguardadas com marquises. ,6° 

Há nos cunhais e nas empenas uma forte marcação das cantarias, com fiadas 

de pedra salientes, destacando-se de lisos em pedra ou fiadas de tijolo colorido, evidente 

no pavilhão principal, acentuando a poScromia indiciada no prqecto do quartel de bombeiros. 

Certamente, por isso tudo, se escreveu que a arquitectura era tratada no género flamengo 

"cuja renascença tem no Porto bastantes vestígios".,61 Esta expressão, "renascença 

flamenga", será utilizada pelo próprio arquitecto na memória do projecto de A Nacional, 

uma década depois, mas aí com notórias evidências e referências. Aqui a proposta é mais 

uma mescla de elementos de 900 (óbvios nos pavilhões), com elementos suscitados, pela 

vizinha barroca, também evidentes nas soluções formais das portas e não é desacerto, 

quanto ao desenho das lojas, antever sugestões do art nouveau, de duas raízes, que 

sabemos diferentemente devedoras a um formalismo que à distância poderia ser o rocaille 

ou de formas geometrizantes, visíveis na Secessão Vienense e no mundo saxónico. Com 

a utilização ainda do ferro e do vidro, estamos perante uma proposta nitidamente ecléctica, 

numa ambiguidade de linguagens que oscilam entre o símbolo e a função. O local exigia 

a simbolização. 

A análise tipológica não confere referências explícitas, mas será interessante 

verificar que algo lhe deverá, na visualização, o posterior mercado do Bolhão, de Correia 

Vide ap. iconog. n° 24-25. 

Vide O Comércio do Porto de 24 de Maio de 1906. 



da Silva, e o primeiro projecto para o mercado de Guimarães, de Marques da Silva. 

A primeira empreitada da obra de pedreiro para ampliação e reconstrução do 

mercado foi adjudicada a Joaquim de Oliveira Barbosa, em Dezembro de 1905. m As 

obras prosseguem por entre os lamentos da Autarquia que vê ficarem desertas as 

arrematações dos terrenos do Mercado Ferreira Borges, que nada recebe pela concessão 

do exclusivo da viação eléctrica, que vê as receitas que lhe vinham da Associação Comercial 

do Porto terminarem em 1903, sem aumento de impostos directos e indirectos, com 

despesas municipais acrescentadas, com empréstimos para as obras de saneamento, 

afinal, "por culpa de todos os governos que, constantemente, procuram agrava as finanças 

do Município, com encargos que pouco ou nada lhe aproveitam*.,63 

Marques da Silva apresenta, em 27 de Dezembro de 1906, a conta do projecto 

e orçamento para o novo mercado do Anjo, porque lhe havia sido encomendado antes 

de assumir as funções de arquitecto municipal, e, em Janeiro de 1907, pede também o 

pagamento do projecto que tinha elaborado para o quartel dos bombeiros municipais.,64 

A lista da cidade, congraçando tendências, com uma forte componente re- AiistadaCidadeeaseieiçoes 
de 1906 

publicana, ganha as eleições municipais em Novembro de 1906 e a Vereação, recen

temente eleita para o quadriénio 1907-1910, sob a presidência de Jacinto de Magalhães, 

suspende as obras do Mercado do Bolhão e do Anjo.,65 A União Geral dos Trabalhadores 

espera decisões a favor do povo trabalhador, o Inspector de instrução primária mostra a 

1 6 2 Marques da Silva, em 25 de Abril de 1907, passa um certificado de medição de obras respeitante à empreitada 

de pedreiro que inclui o sub-solo, escadarias exteriores, muros interiores, o pavilhão central e casa de guarda 

anexa, bem como seis lojas com frente para a rua das Carmelitas e S.Filipe de Nery. O contrato de empreitada 

havia sido assinado em 7 de Janeiro de 1906 (A.H.M.P.- [Mercado do Anjo], Caixa 20 - nB 2). 
1 6 3 A.H.M.P. - Vereações. LB 142, Sessão de 27 de Setembro de 1906, fl. 107. 
1 6 4 Idem - Vereações, L. 143, f l . 10. 
1 6 5 Marques da Silva notifica Joaquim de Oliveira Barbosa, em 14 de Janeiro de 1907. de que, por ordem superior, 

foram suspensos todos os trabalhos referentes à sua empreitada. (A.H.M.P. - [Mercado do Anjo] Caixa 20 - n° 2); 

em 1910 tenta aproveitar-se a parte construída com a intervenção do arquitecto Municipal Fontes Soares, arrendando-

se posteriormente algumas lojas; em 1912 é lançada a empreitada de construção de um pavilhão de concordância, 

entre a parte velha e a nova do mercado, com desenhos do arquitecto Correia da Silva. A empreitada é adjudicada 

à firma Tavares & Santos. Novas barracas de flores são colocadas no mercado, adjudicadas à Fundição do 

Bolhão, segundo o contrato de 26 de Fevereiro de 1912, conforme certidão do engs Casimiro Barbosa, de 31 de 

Março de 1913 (A.H.M.P. - [Mercado do Anjo], Caixa 20, n°2); a empreitada da firma Tavares & Santos é verificada 

pelo mesmo engenheiro, em 7 de Julho de 1913, que a acha em condições de ser recebida. (Idem, ibidem). 



necessidade da criação de mais escolas primárias, são nomeadas comissões para satisfazer 

expectativas e para o Plano geral de melhoramentos são indicados Xavier Esteves, 

Duarte Leite, Correia Pacheco e António da Silva Cunha. Fala-se da desorganização da 

3g Repartição, já então chefiada pelo engenheiro Gaudêncio Pacheco. Impôe-se a criação 

de bibliotecas populares, a cidade acha-se num deplorável estado de decadência estética, 

diz-se. Cuida-se da autonomia financeira, com o País em crise, com a Constituição 

suspensa. 

Faz-se a apologia de um novo mercado do Bolhão, por razões demográficas e 

topográficas... 

Marques da Silva pede sessenta dias de licença sem vencimento. O professor de 

Arquitectura da Academia Portuense faleceu e Marques da Silva, desde 4 de Dezembro 

passado, regia a cadeira de Arquitectura, como convidado. Entretanto, fizera as suas Marques da silva e a regên
cia da cadeira Arquitectura 

provas de concurso para professa da cadeira, pedindo exoneração de arquitecto munici- ^ Academia portuense de 
Belas Artes 

pai, em 31 de agosto de 1907, não sem os reparos da Vereação pela sua actuação, 

durante os últimos meses, com elevado número de faltas e com demoras sobre licen

ciamentos. ,66 

De facto, as atribuições do Arquitecto, além das obras realizadas ou projectadas, 

supunham o acompanhamento e informação dos processos de licenciamento das cons

truções urbanas, "em que pôs o melhor do seu pouco saber como escreve aconselhando 

a melhoria das condições arquitectónicas e de salubridade das edificações da cida

de", 167 atento à legislação geral às posturas camarárias. 

É possível, pela análise dos processos que teve de informar, de 14 de Abril de 

1904 a 31 de Agosto de 1907, verificar algumas formulações teóricas e estéticas, com 

incidência na qualidade da projectação e da arquitectura portuense que sabemos fun

damentalmente da autoria de condutores de obras públicas e mestres de obras. O Bairro 

das Carmelitas foi um dos locais onde aplicou com mais desenvoltura alguns desses 

1 6 6 Vide a sessão extraordinária de 31 de Agosto de 1907 (A.H.M.P. - '. ireações, Ls. 144. II. 116 - 116v). 
167 Vide a minuta da carta dirigida à Exma Câmara aquando do pedido de exoneração, datada de 21 de Agosto 

de 1907 (A.M.S.). I / Q 



princípios. O primeiro parecer de Marques da Silva, de 30 de Abril de 1904, é lacónico 

mas refere-se, precisamente, ao prqecto de uma casa requerida por Abel de Lacerda para 

a parcela n211 do Bairro das Carmelitas, com frente para a rua das Carmelitas. ,68 

Nos vários projectos apreciados, verificamos algumas constantes, isto é, a tentativa 

de contenção de uma linguagem demasiadamente ornamental com a diminuição das 

saliências dos capitéis, das pilastras, a diminuição das consolas, a preferência pelos 

cunhais de ângulo, a caracterização das edificações em função do seu destino (pelo uso A acção de Marques da silva 
como arquitecto municipal 

de alguma escultura nas platibandas), a eliminação de duplos beirais, na rectificação dos 

alçados. Há uma exigente preocupação com a iluminação das peças das habitações, com 

os aspectos construtivos, com a vedação das águas pluviais e procura estabelecer mínimos 

na altura dos andares, nos vãos dos telhados. 

Dá atenção às proporções das cimalhas das platibandas, cura da unidade dos 

conjuntos, do desenho das empenas, procura casar a uniformidade das fachadas com 

a uniformidade das coberturas, evitando o dente de serra destas; está atento à qualidade 

da planta como primeira exigência para uma boa fachada, mas lastima, bastas vezes, a 

pobreza das fachadas. 

No caso particular da nova rua da Galeria de Paris que se desejava coberta, dupla 

homenagem parisiense,,69 articula as cornijas, sobreleitos e consolas que visualizem o 

desenho geral da rua. 

É significativo o parecer dado sobre o projecto do engenheiro Xavier Esteves para 

o prédio que Sousa Lello pretende construir na nova rua que substitui o largo do Correio: 

"Conquanto a fachada principal apresente certa liberdade de factura, especialmente na 

sua parte superior, pouco arquitectónica, somos do parecer que no intuito de não estorvar 

manifestações novas, está o projecto em condições de ser aprovado". ,7° 

168 Projecto do condutor de obras públicas Licínio Guimarães. 
, 6 ' A rua da Galeria de Paris desejava-se coberta à imagem das galerias parisienses (e italianas) mas a designação 
da rua associa-se à homenagem à cidade de Paris "em testemunho do reconhecimento pela maneira como a 
cidade [...] acolheu Sua Magestade El-Rei, O senhor Dom Carlos, na visita aquela cidade e dadas as boas relações 
que ligam Portugal a França". A proposta partiu dos proprietários da galeria do novo bairro. (A.H.M.P. - Vereações, 
LB 141, Sessão de 30 de Novembro de 1905 II. 145V.) 
' 7 0 A.H.M.P. - Plantas de Casas, L" 178, 1904 [fl.337 - 343], parecer de 28 de Agosto de 1904. ] 7Q 



Faz a apologia, no território portuense, das lucarnas, pela elevação do telhado em 

fachada principal, em vez das clarabóias nos vãos dos telhados, por achar a solução mais 

higiénica, é adepto das devantures e marquises e sensível à utilização das pilastras; 

valoriza as cornijas em função da importância da rua e da sua hierarquização, atende às 

cérceas e à sua relação com a rua (aliás de acordo com o regulamento de salubridade). 

Mostra~se receptivo às construções em saliência, género bow-window, que devem ser 

permitidas na cidade do Porto, não só pelas razões do clima como pelo aformoseamento 

dos prédios. Mas reconhece que é forçoso que apresentem o aspecto de elementos 

decorativos bem estudados. Interessa-se pela arquitectura de vilegiatura ou balnear que 

a Foz exige e que ele próprio pratica, aceita a mansarda na reformulação dos telhados 

e incorpora-a, de raiz, nos seus próprios projectos. 

O prédio que manda construir nas glebas 9 e 10 do Bairro das Carmelitas que 26 

lhe foram adjudicadas em hasta pública, em 29 de Fevereiro de 1904,,71 responde a 

algumas destas ideias e o texto anexo, que acompanha o projecto requerido pelo mestre 

de obras, José Gomes da Silva Guerra, é já um texto instaurador de que destacamos 

alguns as-pectos. ,72 O projecto tem em fachada uma sacada resguardada por uma 

arcatura, formando loggiano terceiro andar do prédio. A face exterior desse balcão está 

à distancia de 70 centímetros da rua, isto é, tem uma saliência menor do que a que 

usualmente se permite a qualquer sacada. Como o decreto de 1864 proibe as construções 

que se prolonguem sobre as ruas, insiste o arquitecto que "(cachorros), pilastras, cornijas, 

sacadas, lambrequins e beirais, enfim, todas as saliências de uma fachada não são 

construções que prolonguem, são partes da construção". 

A propósito de anteparos, que é de uso colocar-se nas varandas portuenses para 

cortar a vista dos prédios vizinhos, e que o código de posturas proibe, o Arquitecto lastima-

-os na vulgar aplicação, mas defende-os quando, como no caso, eles são afinal o limite 

extremo da loggia, com um balanço que não ultrapassa o de uma varanda. Conclui que 

171 Idem - Próprias, L° 205, [11.90]. 

As citações usadas ao longo do texto são retiradas do anexo/informação de Marques da Silva, como arquitecto 

municipal. (A.H.M.P. - Plantas da Casas, La. 184, 1906. II. 135 e segs. -, - , 



"não é lícito proibir-se... que qualquer munícipe se desvie da banalidade deplorável da 

construção do centro da cidade". Mas verifica, todavia, que nada há nas leis que defenda 

os seus direitos de ver aprovado o projecto, "feito n'um desejo louvável de tornar decorativa 

e interessante a fachada do seu prédio". E vaie-se, com inteligência, dos exemplos dos 

prédios da rua Infante D.Henrique, para mostrar as similitudes de propostas. 

O que se passa no estrangeiro baliza o seu pensamento, pois "a galeria, a loggia. 

as construções em saliência do alinhamento (...) dão os motivos interessantes das fachadas 

dos prédios modernos". 

Dá o exemplo de Paris que tem regulamentadas as edificações sobre a via pública, 

nomeadamente com o decreto de 13 de Agosto de 1902 onde se prescreve o limite das 

saliências permitidas, o que, aplicado ao caso portuense, permitiria que as fachadas 

pudessem ter construções que saissem fora do alinhamento 96 centímetros. E junta um 

desenho, indicando a situação do balcão relativamente ao prédio vizinho mais alto, 

comparando-o com outro desenho, onde mostra os anteparos de madeira "que ines-

teticamente (ornam) as construções das fachadas do Porto". 

Finalmente, conclui, dirigindo-se à Câmara, que "é da sua competência como 

arquitecto municipal, informar(...) sobre os projectos de edificações na cidade do Porto (...) 

que "(as) fachadas dos prédios sobre a rua pertencem à parte arquitectónica do projecto, 

sobre o qual o arquitecto é o mais qualificado para apreciar". Afirma-se convencido de 

que "o Porto saberá acompanhar o progresso das cidades modernas, no modo como 

devem ser feitas as edificações do centro da cidade, assim como o demonstrou nas 

habitações de campo chamadas "villas" de que o bairro da Foz é exemplo honroso..." 

As reacções dos engenheiros Casimiro Barbosa e Almeida Machado são prudentes 

e colocam as competências de decisão no executivo camarário, convictos de que na 

legislação portuguesa nada há regulamentado sobre saliências das edificações. A prática 

ulterior mostra-nos que os princípios de Marques da Silva encontraram acolhimento e o 

balanço sobre a rua vai ser visível em construções portuenses, que a utilização do bow-

windowanda fomentou, embora para tal seja considerada uma taxa de ocupação, referente 



à area de projecção sobre a rua, certamente inibidora da sua mais larga utilização. 

Ao deixar a 3s Repartição, Marques da Silva faz um relato de quanto fez na órbita 

municipal e como arquitecto da Câmara. Assim dirigiu a obra de reparação da pintura do 

gab'nete da Presidência, desenhou os vitrais da escada dos Paços do Concelho, elaborou 

o projecto e dirigiu a construção do bairro operário, construído pela Câmara, elaborou o 

projecto da ampliação e reconstrução do mercado do Anjo, fez o projecto e dirigiu as obras 

de ampliação da capela do cemitério de Agramonte, em que o Pai participou com a obra 

de mármore, organizou o projecto das edificações a erigir no Mercado Ferreira Borges, 

o projecto de um anexo ao matadouro municipal, além dos trabalhos já referidos do 

licenciamento de obras.,73 

Marques da Slva partia, mas deixava uma longa teia de relações e dependências 

que o ligam à Gare e aos seus projectos em desenvolvimento, à Associação Comercial 

e aos seus dirigentes( o conselheiro Pedro de Araújo, Leopoldo Mourão, Ramos Pinto, 

Domingues de Qiveira, o Conde de Vizela), ao Município (projecta para Correia de Barros, 

Lima Júnior, Soares Moreira e Samagaio), à Confraria de Cedofeita e às Ordens da Trindade 

e do Carmo, a Bento Carqueja, isto é, à cidade e aos seus actores, através de uma 

arquitectura pública e monumental, religiosa e funerária, de uma arquitectura de interiores 

e efémera, de equipamentos e habitação. 

É o Arquitecto da Cidade, na radicação e nas impressivas marcas culturais que, 

na longa duração, subjazem como os rios ou as artérias. 

É ainda o Mestre que reiteradamente afirmará, desde 1900, uma didáctica de 

sabida origem a autoridade, que se lhe não poderá negar, ajustada, então, ao ensino 

industrial, no Instituto Industrial e Comercial do Porto Marques da Silva, por estrato social 

de origem, pela prática na oficina paterna, bem cedo se aproximou dos problemas suscitados 

empiricamente pelas Artes e Ofícios e peta decorrente industrialização, um campo semântico 

e operativo de interpenetrações e algumas rejeições. 

173 Vide o oficio enviado à Câmara Municipal do Porto, pedindo a sua exoneração, datado de 21 de Agosto de 
1907. Ai taz o relato das obras projectadas ou realizadas. (A.M.S.), transe, ap. doe. n8 8. 



À própria Academia de Belas Artes, que frequentou, cabia um papel na orientação 

artística dos operários e eram explícitos nos objectivos da sua criação a aplicação das 

Belas Artes às Artes Fabris, o que mesmamente se propunha para os Conservatórios de 

Artes e Ofícios de Lisboa e Porto. 

Foram, aparentemente, as Politécnicas que edificaram no País as "ciências in

dustriais" e que tentaram alicerçar as bases do ensino industrial. A Academia Politécnica 

do Porto é criada no pressuposto "do considerável número de novas doutrinas e cursos 

de aplicação que abrange "e aí cabem também os "Artistas em geral". Mas dir-se-á, mais 

tarde, que são cursos sobrecarregados em que a parte tecnológica e prática era su-

bministrada, funcionando na Academia, objectivamente, tão-só os cursos de engenheiros. 

É dentro desta inferência que se afirma que a propedêutica e o sucesso de um 

ensino industrial se deverá, fundamentalmente, no caso portuense, à iniciativa da sua 

Associação Industrial que, na sua génese, "(procurava) desenvolva e aperfeiçoar a indústria 

e valorizar as classes laboriosas",,74 com intenções, é certo, ainda moralizantes e até 

cívicas. 

A criação, no âmbito particular desta Associação, de uma Escola Industrial, onde 

"uma educação positiva" (ou positivista?) é desejável, constitui o ensaio, até pelos 

professores que nela concorrem, da Escola Industrial do Porto, criada no tempo de Fontes A Escola industriai do Porto 
no tempo de Fontes Pereira 

Pereira de Melo e reformulada, em 1864, por João Crisóstomo de Abreu e Sousa, Ministro de Meio 

das Obras Públicas Comércio e Indústria. 

Convertia-se, então, a Escola em Instituto Industrial do Porto, à semelhança do 

de Lisboa. A ligação do Instituto à cidade parecia óbvia porque, dizia-se, o Porto era a o instituto industriai do Porto 

cidade mais industrial e comercial do Reino, e os alunos do Instituto eram preferidos na 

direcção de fábricas, fundições, ourivesarias, fábricas de lã, algodão, cutelarias e tinturarias, 

e mesmamente os aprendizes. Exemplifícava-se com a Associação Comercial do Porto que 

absorvia os artistas de marcenaria, escultores, estucadores, douradores, carpinteiros e 

pedreiros nos trabalhos da construção da Bolsa "onde (eram) admitidos por ordem da 

L'Institut Industriel de Porto/Historie/Organisation/Enseignement, Porto, 1873, p.7. 174 



direcção (...) e onde se formaram artistas de grande mérito", como a Exposição de Viena 

comprovaria.'75 

O espírito reformada alimentaria a segunda metade do século, com uma prestável 

atenção ao desenho aplicado à indústria, por onde passam algumas ideias de Morris e 

Ruskin, com diferente entendimento ou medida em Sousa Holstein, Joaquim de Vas

concelos e Ramalho Ortigão e já com rara intuição em Eduardo Allen, quando da or

ganização do catálogo do Museu Allen.176 

Sousa Holstein, partindo de Silvestre Ribeiro, parece gravitar mais num puro 

esteticismo, que incensava na orbita das Academias, quando proclama que em tudo pode 

e deve haver belo; Vasconcelos, mais crítico e radical, avesso às Academias, comungava, 

numa primeira fase, da ideia de que as indústrias mais deviam ao ensino ministrado nos 

Institutos Industriais; Ramalho à ética do Arts and Crafts associa "o sagrado sentimento o movimentoArts andcrafts 

da nacionalidade" e afirmará que o século XIX não soube ser operário porque lhe faltou 

o "alto espírito de escola". 177 

As ideias de Joaquim de Vasconcelos, mais aprofundadas e balizadas por South 

Kensington, Viena, Estugarda e Dresda, ganharão expressão mitigada na prática do Centro As ideias de Joaquim de 
. .. ,. p. , , Vasconcelos 

Artístico Portuense que ajudara a criar, em 1880, como já referimos, e aí organizou ou 

programou várias exposições monográficas onde é patente "(o) intuito (de) expor séries 

completas de todas as artes industriais (...) que possam servir de modelo (...) e pôr bem 

em relevo a triste situação actual e a necessidade imediata de uma reforma do ensino 

técnico artístico".,78 

' 7 5 Ibidem, pp.27-28. 

Vide O Museu Municipal do Porto/O seu estado presente e o seu futuro [...], Porto, 1889. O relator da sub

comissão é Joaquim de Vasconcelos. No corpo do relatório, da secção de Belas Artes, Arquelogia e Numismática, 

apresentado ao Presidente da Comissão encarregada de estudar a reorganização do Museu, Luís Inácio Woodhouse. 

é relevado o carácter inovador do catálogo organizado por Eduardo Augusto Allen, em 1853, onde se ve "em 

gérmen a proposta para um South-Kensington Museum portuense"(p.8). De tacto no art» 1 do Regulamento geral, 

dizia-se que o "O novo Museu Portuense [...] é destinado não só a servir de recreio aos habitantes do Porto, mas, 

a promover o mais possível, em todo o paiz, por meio das mais diversas collecções [...] a cultura e o desenvolvimento 

das bellas-artes, sciencias naturaes e mesmo das artes industriaes [...]"(pp.7-8). 

ORTIGÃO, Ramalho - A arte aplicada em Portugal [...] in Arte Portuguesa. Lisboa, II, Clássica Editora, 1943, 
p.282. 
178 ... 

Vide A Primeira Exposição do Centro Artístico Portuense in "Revista da Sociedade de Instrução do Porto" I 
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A posterior criação dos Museus Industriais de Lisboa e Porto e, junto destes, das 

escolas de desenho industrial, acentuava os objectivos da instrução dos trabalhadores, 

"com feição eminentemente prática e atendendo aos centros de produção que mais as 

exigem".179 

O Museu do Porto, no antigo Circo Olímpico do Palácio de Cristal, de que Joaquim 

de Vasconcelos será nomeado Conservador em 1884, m articulava-se com a Escola de 

Desenho Industrial de Vilar (depois Escola Industrial Infante D.Henrique) e, segundo as 

leis de Maio do mesmo ano, esta prestaria atenção ao ensino do desenho e artes industriais 

na perspectiva, ainda, da formação dos docentes para as escolas industriais e de desenho 

industrial. Eram evidentes as funções pedagógicas do Museu, inaugurado em Março de 

1886, que a legislação de Emídio Navarro, sequente à de António Augusto de Aguiar, 

acentua em 88, fazendo dele um elemento de informação para os fabricantes nacionais, 

quanto a matérias primas, quanto ao concurso das indústrias estrangeiras - termómetro, 

afinal, "do estado da instrução industrial do País" e do "andamento dos negócios nos 

países estrangeiros". E como se afirmou, o papel do Museu Industrial e Comercial do 

Porto na formação profissional, era, em verdade, uma das preocupações de Joaquim de 

Vasconcelos, como se torna evidente no conjunto de doze exposições anuais, dedicadas 

às indústrias e artes correlativas que pretendia organizar, acompanhadas de elementos 

de estudo para o público e classes operárias. '8' 

Nos inícios da década de 90, já no Ministério de Eduardo José Coelho, no Porto 

existiam a Escola de Desenho Industrial Infante D.Henrique, a Escola Industrial Faria 

Guimarães, no Bonfim,,82 o Instituto Industrial e Comercial do Porto e o Museu Industrial 

e Comercial. 

pp.223-225. 

Cfr.Diário do Governo, 24 de Dezembro de 1883. 
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Cir. Diário do Governo, 4 de Junho de 1884. 
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VASCONCELOS, Joaquim de - Indústrias Portuguesas (organização e prefácio de Maria Teresa Pereira Viana), 

Lisboa, I.P.P.C, 1983, p.18. 
182 

Oficialmente criada pelo Decreto de 3 de Janeiro de 1884, viu retardada a sua abertura para 12 de Janeiro 

de 1885, devido a problemas de instalações e de equipamento minimo. Será instalada precariamente, numa primeira 

fase, no Campo 24 de Agosto, no Bonfim. 



A necessária articulação entre estas instituições, sucessivamente reformadas e 

reformuladas, ajuda a explicar a prática pedagógica do arquitecto Marques da Silva, no 

âmbito do ensino industrial e das artes aplicadas, fundamentalmente nas áreas disciplinares 

do desenho, da modelação e ornamento, e da escultura decorativa. 

Importa referir, mais uma vez, que são áreas que lhe merecem grande atenção 

nos estudos parisienses, mormente nos concursos do Prémio Rougevin e Godeboeuf, 

tal como os seus estudos portuenses haviam contemplado, por nítida opção, a cadeira 

de escultura, 

Em 1900, Marques da Silva envia à Exposição Universal de Paris algumas peças Marques da aiva e & Expo
sição de Pans de 1900 

significativas do Concurso dos Jerónimos e dos projectos de Cedofeita e da Estação 

Central do Porto, obtendo uma medalha de prata que merece os encómios do Grémio 

Artístico de que era associado m e que se havia interessado pela condigna representação 

dos artistas portugueses; m no dia 12 de Junho desse mesmo ano, o Director Geral do 
Comércio e Indústria, no Ministério das Obras Públicas, contrata com o Arquitecto o ensino Marques da silva profes

sor no Instituto Industrial e 

da cadeira de Desenho e modelação no Instituto Industrial e Comercial do Porto. Era comerciai do Porto 

chefe de repartição do Ensino e Estatística Industrial Alfredo Guimarães. ,85 

Com que pressupostos se fazia a contratação? 

É sabido da necessidade encontrada do concurso de técnicos estrangeiros para 

uma docência especializada, como esta, tangente às artes aplicadas e às artes industriais. 

A legislação produzida, em 84, por António Augusto de Aguiar e a de 86-88, de Emídio 

183 Marques da Silva taz parte de um conjunto de artistas residentes em Paris que promete unir esforços para a 

constituição da sociedade Grémio Artístico (Cfr.carta de 3 de Março de 1890). Nos inícios de 9 1 , ainda não tinha 

aderido à Sociedade. No Anuário do Grémio Artístico, relativo a 1891, já constam entre outros, Veloso Salgado 

e Adães Bermudes. No Anuário de 1892-93 ó referido um residente em Paris. António Marques da Silva. Deve 

tratar-se de Marques da Silva. Ao inscrever-se na Société des Architectes Diplômés par le Gouvernement, em 

Janeiro de 1897, Marques da Silva declara-se associado do Grémio Artístico (Cfr.Capítulo II, nota 156); vide carta 

da Direcção do Grémio Artístico, de 13 de Agosto de 1900. assinada por Veloso Salgado, Rosendo Carvalheira, 

Francisco Carlos Parente, Luciano Lallement, D.Josó Pessanha, Costa Motta e Conceição Silva (A.M.S.) 
184 Na Classe 10/Arquitectura, da Exposição Universal de 1900, foram atribuídas medalhas de prata a Adães 

Bermudes e Marques da Silva e medalhas de bronze a Raul Lino e Ventura Terra (Cfr. Lista definitiva das recompensas 

obtidas pelos expositores de Portugal e pelos seus colaboradores, Lisboa, Imprensa Nacional, 1902, p.8). 
, 8 5 A.M.S.[Contrato] datado de 12 de Junho de 1900,ao tempo do Ministro Elvino de Brito; vide A.I.S.E.P.- Instituto 

Industrial do Porto/Livro de Registo de Cartas Régias, Portarias e Officios, 11.148-149. A Marques da Silva era 

atribuído o vencimento anual de 720$000 reis. -, - , - , 



Navarro, possibilitou a sua vinda, não sem acirradas críticas de apatriotismo dirigidas ao 

Ministro, mas também com algum aplauso. 186 

Joaquim de Vasconcelos, nas suas funções iniciais de conservador do Museu 

Industrial e Comercial do Porto, e, posteriormente, como seu Director, dando corpo aos 

objectivos da sua criação, ou ainda como Inspector das Escolas industriais e das de 

desenho industrial da circunscrição do norte, no Porto, pôde aperceber-se do "notável 

progresso, devido, sem dúvida, à influência dos professores estrangeiros, contratados pelo 

governo".,87 

A sua apreciação, no âmbito da Exposição das escolas de desenho industrial, 

reportava~se a trabalhos realizados no ano lectivo de 1889-90, numa situação de trânsito 

(ou incorporação) de algumas escolas de desenho industrial para as escolas industriais 

e, igualmente, perante a transformação de algumas destas. 

Abada a prática pedagógica, faz a apologia dos modelos e da modelação, pois 

sempre julga que esta deve alternar com o exercício do desenho. 

Verbera, necessariamente, a utilização abusiva das estampas de máquinas e de 

fragmentos arquitectónicos de Vignola. E leva o seu pudor ao quase excesso, à quase 

iniquidade da utilização da figura humana no desenho industrial ornamental, que julga 

como "arsenal do desenho académico (...) pelas receitas sabidas".,88 

A propósito dos professores estrangeiros, chamados pela iniciativa de Emídio 

Navarro e presentes naposiçâo, releva, todavia, o papel dos professores nacionais "que 

lhes prepararam o terreno cuidadosamente, pacientemente, nos últimos quatro anos" e 

tenta estabelecer o confronto entre os cursos dos vários professores, cuidando de in

fluências, emulações, paralelismos e lideranças. 

O texto, em que nos vimos apoiando, chega a apologia franca destas exposições 

186 Há reacções explícitas também no seio dos artistas nacionais. A posterior legislação, de 98, de Elvino José 

de Sousa Brito, se não põe em causa a qualidade dos referidos professores, não deixa de revelar que "professam 

o ensino que entenderam em conformidade com os seus países de origem e não com o nosso" (apud Lucília 

Verdelho da Costa - Ernesto Korrodi : 1889-1914 [...] (Tese de Mestrado policopiada/U.Nova de Lisboa), Lisboa, 

1985, p.39). 
187 VASCONCELOS, Joaquim de - A exposição das Escholas de Desenho Industrial [...], Porto, 1891, p.6. 
1 8 8 Idem, ibidem, p.10. 



que revelam, de facto, o desenho aplicado que "era um mistério ciosamente guardado 

nos (...) estabelecimentos superiores científicos, nas duas Escolas Politécnicas, nos dois 

Institutos e na Faculdade de Filosofia da Universidade "e porque" o desenho académico 

- a arte pela arte - (das escolas de Belas-Artes) e as suas exposições minúsculas 

interessavam apenas a raríssimos amadores"!,89 

Liga, com efeito, as exposições ao destino e fortuna da nossa indústria. "Hoje 

temos os desenhos, amanhã teremos os produtos, das oficinas anexas, o desenho 

transformado em obra", "° visão hedonista de um homem sério que assim escrevia escassos 

meses após a revolta republicana de 91, no seio da crise (ou talvez por causa dela)... 

É verdade que valoriza os trabalhos dos alunos de Walter Múller (Bragança), ' " 

"trabalhos de valor, numerosos e que correspondem a um esforço notável",,92 com 

"(excelente) desenho complementar de ornato, provas muito variadas, do desenho dos 

sólidos geométricos, executados com franqueza e inteligência dos efeitos da sombra e 

perspectiva". Prefere os trabalhos de desenho industrial (ramo ornamental) do curso de 

Giuseppe Cellini (Vilar) em confronto com os de Battistini (Coimbra): "(No) grande desenho 

ornamental, pelo gesso, no desenho da figura decorativa e no arabesco são os primeiros 

trabalhos da exposição". "3 

Aprecia ainda Cellini (e também Battistini) pelos desenhos à pena, aguarela e 

desenhos a crayon vermelho e os ensaios de pintura decorativa, a óleo, dos alunos dos 

Idem, ibidem, p.18. 
1 9 0 Idem, ibidem, p.18. 
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Walter MOIIer fez parte do conjunto dos 31 candidatos ao concurso aberto perante a legação de Portugal em 

Berna, com o fim de contratar professores para as escolas industriais de Portugal, procedimeno similar ao do 

concurso perante a legação de Roma. Foram admitidos e classificados 15 concorrentes para três áreas distintas: 

Desenho decorativo. Desenho arquitectónico e Desenho de máquinas. Walter Mûller. Bielmann, Korrodi. Van 

Krieken e Baumgartner são classificados dentro da área do Desenho Decorativo. Walter Mûller, de Thurgovié 

(Suiça), frequentou o Tecnikum de Wintershour. a Escola de BelasArtes de Viena onde foi aluno de Hansen e 

Konig. "É bom desenhador e modelador, aperfeiçoado praticamente em Paris e rs Suissa. Actualmente é director 

d'uma escola particular de desenho e modelagem". (Cfr.Oficio de 14 de Maio Ca 1889. dirigido ao Conselheiro 

Ernesto Madeira Pinto, Director Geral do Comércio e Indústria in Concurso para professores das escolas industriais 

portuguesas mandado abrir em Berne por despacho de 18 de desembro 1888 ("Arquivo Histórico/Ministério da 

Educação). 
y^ Cfr. supra, nota 187, pp.30-31. 

, 9 3 Idem. ibidem, p.32. 



dois italianos. 

Os cursos de Fiorentini, Cristofaneti e Soà continuam a merecer-lhe o mesmo 

interesse que as suas obras pessoais haviam demonstrado, em merecimento artístico e 

alcance pedagógico, na exposição agonizada pelo Museu Industrial e Comercial do Porto, 

no ano transacto. "4 A arte aplicada ou arte industrial ou arte decorativa, como escreve, 

há-de pressupor as oficinas-modelo, porque se pretende criar o gosto, "despertar a 

originalidade nacional, fecundar e fortificar a imagem empobrecida do operário português", 

através de uma "estética prática" e obter ainda a consciência dos limites entre a arte e 

a técnica. 

Na sequência da reforma de 91, instrumento disciplinador ou balizada do espírito 

de economia reinante e (in)conciliador das ambições do bem-estar e progresso com a 

parcimónia das forças disponíveis, serão reformados os Institutos industriais e comerciais, 

as Escolas industriais, os Museus industriais e comerciais. 

A reforma dos Institutos traduziu-se na eliminação dos cursos elementares e dos 

pretendidos cursos especiais ou superiores. Diz-se no preâmbulo do diploma que os cursos 

industriais elementares não foram procurados, a não ser para o desenho e que este se 

pode aprender na Escola de Belas Artes(l) e que estavam imperfeitamente adaptados às 

neces-sidades profissionais dos operários. Critica-se os Institutos porque não habilitam 

verdadeiramente chefes de indústria e se se deseja verdadeiramente directaes/engenheiros, 

remete-se a sua formação para a Escola do Exército ou para a Academia Politécnica. O 

Curso Superior de Comércio era uma ilusão. Por isso se diminuiu para três anos! Em suma, 

quer significar a reforma dos Institutos que estes devem "ministrar uma educação mais 

sólida às classes médias a que se destinam". ,9S 

A justificação dos cursos industriais faz-se em função da classificação das in

dústrias, supondo-as dependentes da ciência ou da arte. Daí os dois ramos da ciência 

Vide Catálogo da Exposição de Desenhos e de Obras de Arte dos professores das Escolas Industriais da 
Circunscrição do Norte, snrs. Michelangelo Soà, Vittorio Giuseppe Fiorentini e Giovani Battista Cristolanetti, Porto, 
1900. 
195 CU .Legislação Portuguesa, 1891, p.596. 



industrial e da arte industrial para que aponta a reforma. 

Proclama-se que tudo deve convergir para a utilidade prática do ensino e por isso 

a obrigatoriedade do trabalho técnico do aluno, tanto dentro como fora dos Institutos, bem 

como o seu tirocínio industrial ou comercial. 

É expressa também a necessidade de preparação de professores para o ensino, 

porque o País tem feito grandes despesas para chamar professores do estrangeiro, 

"expediente que é triste e dispendioso recurso dos que se atrasaram na senda da 

civilização".,96 

Todavia, reconhece-se que o ensino da arte industrial, que reclama dois professores, 

"será incumbido a dois professores estrangeiros dos mais hábeis que foram contratados 

para as escolas industriais". ,97 E a elas (e a eles) se recorrerá de facto. 

No Instituto Industrial e Comercial do Porto ficaram instituídos Cursos Industriais 

Gerais, no ramo da Ciência Industrial (Tecnologia Geral) e no ramo da Arte Industrial 

(Desenho Industrial), e Cursos industriais especiais, no ramo das Ciências industriais 

(Construção, Condução de Máquinas, Química Industrial) e no ramo da Arte Industrial 

(Curso de pintura decorativa e Curso de escultura decorativa). 

Verifica-se que os cursos de condutores de obras públicas, mestres de obras, que 

larga aplicação terão no âmbito da Arquitectura, concorrendo com arquitectos e engenheiros, 

serão suspensos. ,98 

Os dois professores estrangeiros que serão deslocados para o Instituto Industrial 

e Comercial do Porto são Walter Mùller, até então na Escola Industrial de Bragança, ,99 

e Joseph Bielmann, afecto à circunscrição do Sul e em serviço na Escola Industrial de 

1 9 6 Idem, ibidem, p.597. 
, 9 7 Clr.Art. 35., parágrafo único da Organização do ensino industrial e comercial (Decreto de 8 de Outubro de 

1891, D.G. n" 227 de 9 de Outubro de 1891) 
1 9 8 Vide Legislação Portuguesa 1891, Lisboa. Imprensa Nacional, p.604. Os cursos de condutores de obras públicas 

e mestres d'obras, até 1893, regulam se pela legislação de 20 de Dezembro de 1864 ou pela lei orgânica de 30 

de Outubro de 1888 e Regulamento de 1888. 
1 9 9 Em 9 de Fevereiro de 1890, o Director da Escola Industrial de Bragança comunica ao Inspector das Escolas 

Industriais da circunscrição do Norte, José Guilherme de Parada e Silva Leitão, o procedimento de Walter Múller, 

que segunao o Director da Escola, manifestava " grandes tendências para a embriaguez habitual". "[O] curso que 

elle regia, o desenho complementar, principalmente o nocturno tinha-se tor-nado em cousa impossivel", "alguns 



Leiria. Perante o Director Enge Gustavo Adolfo Gonçalves e Sousa, em 2 de Novembro 

de 1891, Bielmann toma posse do lugar de professor da 17g disciplina (Pintura decorativa) 

e 189 (Escultura decorativa)200; Walter Mùller, em 10 de Novembro, toma posse do lugar 

da 99 disciplina (Desenho e modelação, com aplicação à arte industrial).201 

O Instituto procura reorganizar-se e, por isso, o Conselho Escolar aprova uma 

comissão que, na secção industrial, é composta por Ilídio do Vale, Parada Leitão e Xavier 

Esteves. Este útimo é o relator e, em 93, insiste na aludida reorganização, bem como na 

necessidade de se dar ao Instituto acomodação em edifício próprio, pois continuava 

instalado em deficientes condições, já referidas anteriormente. *°2 

A legislação de 98 procura coordenar num único diploma toda a legislação dispersa 

que às escolas industriais respeita e inculca a subalternidade destas em relação aos 

institutos industriais e comerciais. Mostra, assim, os diferentes destinos das duas ins

tituições, enfatizando os objectivos das escolas industriais quanto à famação dos operários 

ou à complementação da sua famação. 

Na óptica do legislada (e de facto) as escolas industriais visariam uma instrução 

técnica elementar, "privativa do obreiro artífice", quando as instituições não contemplam 

essas classes, como se verifica no recrutamento dos seus alunos. Por isso se critica a 

legislação anterior que atribuia às escolas industriais a instrução preparatória para os 

alunos que se destinavam a cursos industriais e comerciais dos Institutos. 

Com a presente legislação - a reforma de Augusto José da Cunha - pretendia-

dos alunos eram companheiros nas orgias do professor". "[Ensinava] somente aquilo que queria e encerrando-

se dias inteiros a trabalhar, elle só. nos desenhos que depois apresentava como feitos pelos alunos". Por decisão 

do Director Geral, Madeira Pinto, Walter Mùller é suspenso do exercício e Parada Leitão procede a uma sindicância 

acerca dos factos relatados. Walter Millier alega em sua defesa a inimizade do professor de desenho da Escola, 

Manuel Rodrigues Capela, revelando as suas fraquezas como professor e como homem. A inveja profissional é 

patente em Rodrigues Capela e, segundo Mùller, este "nào possui nenhuma instrução, nenhum talento nem para 

ensinar, nem para desenhar". Num parecer, certamente do Inspector, diz-se "que os factos relatados [...] não têm 

a importância que [...] parecem ter [e] se algumas irregularidades tem havido [...] são ali augmentadas, parecendo 

que para isso contribui [...] a desarmonia que existe [...] entre [o professor Mùller] e o professor Capela [...] parecendo-

me que no caso de ter de sahir da escola alguns dos professores de desenho deverá sahir antes o professor 

Capella que é menos considerado que o professor Mùller" (Arquivo Histórico/Ministério da Educação). 

2 0 0 A.I.S.E.P. - Livro dos Termos das posses. fl.65v. 
2 0 1 Idem, ibidem, fl.66. 
2 0 2 Idem, Actas das Sessões do Conselho Escolar 1887-1901, Sessão de 29 de Julho de 1893, fl.113. 



se que o Instituto Industrial e Comercial do Porto ministrasse o curso preparatório. Xavier 

Esteves, em Julho de 98, propõe ao Conselho Escolar a necessidade de se representar 

ao Governo sobre a organização do curso preparatório no próximo ano lectivo. m Que 

fossem restabelecidos os cursos de Construções civis e Obras públicas e que se de

senvolvessem os trabalhos das oficinas. Propostas parcialmente aprovadas pelo Ministério, 

nos finais de Outubro. 

Em período transitório, o Conselho propõe que se vtome por orientação os pro

gramas, embora modificados, das disciplinas do curso complementar das escolas industriais 

que havia sido aprovado em 93, no âmbito do curso preparatório. ** 

Em Março de 1900, um ano após o falecimento de Gustavo e Sousa, que durante 

quase meio século honrara o Instituto como professor, isto é, desde a sua origem, (tendo 

sido Directa durante mais de três décadas), já com o Dr.Paulo Marcelino Dias de Freitas 

na Direcção, Walter Mûller dirige-se ao Governo pedindo a recisão imediata do contrato 

que havia feito em 11 de Julho de 1889, relevando-se-lhe a falta de cumprimento das 

condições que o obrigavam a denunciá-lo com seis meses de antecipação. Tinha sido 

nomeado, então, pelo Conselho Cantonal de Berna, professa de Desenho e modelação 

com aplicação à arte industrial da Ecole Technicum de Biel (Suiça). 

O Director do Instituto refere o zelo e a dedicação do professor, pelo que o seu 

caso deve ser atendido, porque Joseph Bielmann poderá interinamente suprir a sua falta 

e porque, competentíssimo, "poderá prestar óptimos serviços aos alunos".205 

Deste modo se entende a necessidade da contratação de Marques da Silva que 

toma posse do lugar de professor encarregado do ensino da cadeira de Desenho e A contratação de Marques 
da Silva 

modelação, como expressava o diploma da nomeação, sendo-lhe atribuídas as 99 e 189 

cadeiras.206 

O Instituto Industrial e Comercial do Porto, sediado no edifício da Academia 

2 0 3 Idem. ibidem. Sessão de 30 de Julho de 1898. fl.159v-160. 
2 0 4 Idem, ibidem. Sessão de 1 de Outubro de 1898, fl.160v-161v. 
2 0 5 Idem, Correspondência oficial, oficio n841, 7 de Março de 1900. 
2 0 6 Idem, Livro dos Termos das Posses, fl.72. 
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Politécnica, numa ambígua sobreposição de espaços, e com um bom número de professores 

em dupla prática docente nas duas instituições, é para Marques de Silva, de 1900 a 1914, 

mais um campo de legitimação das suas preocupações com as artes decorativas, o ornato, 

o décor, a plasticidade, campos e sensibilidades balizadores da sua prática de arquitecto, 

na aceitação ou na rejeição crítica, e já uma propedêutica para a docência ao nível da 

Academia Portuense de Belas Artes, a partir de 1906, e da Escola de Arte Aplicada, após 

1914. Porque, em si mesmos, os cursos de Pintura Decorativa e Escultura Decorativa não 

guardaram a autonomia supostamente previsível, antes se transformaram (e quase a-

nularam) em disciplinas do vasto currículo dos cursos industriais do Instituto, que continua 

à espera da sua reorganização, desde 1898... 

Vão nesse sentido as ponderações de Paulo Marcelino, em sessão do Conselho 

Escolar, de Maio de 1904, quanto à necessidade de submeter à apreciação do Ministério 

um conjunto de medidas tendentes à aplicação ao Instituto do Porto da "parte aplicável" 

do decreto de 30 de Junho de 1898 e seu regulamento, de 9 de Julho de 1903, pois assim 

o "Instituto do Porto levantar-se-ia do abatimento em que jaz para honra de quem o 

organizasse e proveito do verdadeiro ensino industrial a que têm direito os numerosos 

alunos que o frequentam, para bem da economia do país".207 

E reforçava-se, sequentemente, estas intenções com a exaltação da figura de 

Emídio Navarro, no momento da sua morte, em Novembro de 1905, ao proclamar-se a sua 

figura de estadista, e a sua consciência "de que a nossa estável prosperidade económica 

não dependia de artifícios pautais(.„) mas d'uma exploração consciente e perseverante 

dos mananciais da riqueza: agricultura, indústria e comércio, exploração dirigida e iluminada 

pelas ciências de aplicação".208 

A organização do Instituto Industrial e Comercial do Porto é regulamentada nos 

começos de Novembro de 1905 e publicada em Dezembro seguinte20Ç. Ao facto não terá 

sido alheia a acção de dois dos seus professores, Adriano Antero e Lemos Peixoto, 

2 0 7 Idem, Actas das Sessões do Conselho Escolar 1901- 1919, fl.19v-21. 
2 0 8 Idem, ibidem, Sessão de 29 de Novembro de 1905, fl.31v-33. 
2 0 9 O Decreto é de 3 de Novembro de 1905 e é publicado no D.G.na 282, de 13 Dezembro de 1905. 



deputados da Nação. Mas a ênfase desta reforma é colocada, ainda, no Director Geral 

do Comércio e Indústria, o conselheiro Madeira Pinto, um já conhecido interlocutor do 

arquitecto Marques da Silva. 2'° 

Em Fevereiro seguinte, após diligências pessoais de agradecimento, de que é 

incumbido o professor Terra Viana, junto de Luciano de Castro, do ex-ministro das Obras 

Públicas e do referido Director Geral, o Conselho escolar ocupa-se do projecto do novo 

regulamento do ensino no Instituto,2n de que são incumbidos Xavier Esteves, Adriano Novo regulamento no ins
tituto Industrial e Comercial 

Antero e Luís Woodhouse, que é aprovado em Julho desse ano, bem como os programas 

das diferentes disciplinas, apresentados pelos professores. 
Marques da Silva é agora professa da 26e cadeira (Escultura decorativa), distribuída Marques dasiiva e a 26a ca

deira (Escultura decorativa) 

por três partes, cada uma respeitante a um ano lectivo. 

Na primeira parte, a modelação em barro supõe a cópia de gesso de motivos 

ornamentais e decorativos, de fragmentos do capo humano e de animais ou a tradução 

de desenhos, estampas ou reproduções gráficas. Depois segue-se a moldagem em gesso. 

A segunda parte, correspondente ao 25ano do Curso, consta de cópias de gesso de 

cabeças e de figuras inteiras, com carácter decaativo, da composição de motivos simples 

de anato e decaação, precedida de esquisses desenhados e, ainda, da decaação em 

função do material a que foi destinada. No 3eano, há uma reflexão sobre os estilos na 

decaação, mediante o estudo de exercícios de composição das diferentes épocas e ainda 

a interpretação de motivos da flaa, modelados do natural. Procuram-se assuntos referentes 

à arte ornamental e decorativa que poderão ser traduzidos em fogões de sala, vasos, 

candelabros, guarnições de espelhos e objectos sumptuários.212 

É, todavia, significativo que, no final do ano lectivo de 1906-1907, apenas dois 

alunos tenham concluído respectivamente o I s ano e o 29ano de Escultura decorativa, 

e dentro do regime de voluntariado (ou por causa dele). 

De 1906-07 a 1914-15, os alunos que concluíram os três anos curriculares eram 

2 , 0 A.I.S.E.P. - Actas das Sessões do Conselho Escolar 1901-1919, ll.33-34v. 
2 1 1 Idem, ibidem. Sessão de 10 de Fevereiro de 1906, II.25-27. 
2 1 2 A.M.S. - Programa da 26' cadeira [...]. 185 



apenas oito e a documentação mostra-nos, à evidência que, nos anos lectivos de 1912-

13 a 1914-15, se matricularam no Curso de Artes Decorativas respectivamente 4,3 e 1 

alunos, num universo que ultrapassava as duas centenas, mas que acorriam, em maior 

número, aos ditos cursos superiores industrial e comercial e, dentro dos cursos secundários, 

aos industriais de Construções Civis e Obras Públicas e aos de comércio, isto é, à cadeira 

preparatória para o curso de administração militar.m 

Tinha sido dentro do reformismo republicano que o Instituto Industrial e Comercial 

do Porto havia sido autorizado a pôr em execução, provisoriamente, logo nos começos 

de 1911, o regulamento do Instituto de Lisboa, já aprovado em 1903, "na parte em que 

for aplicável".214 Aliás, os professores do Instituto, permeáveis ao espírito republicano, 

escassos dias após a implantação da República, em sessão do Conselho, "espontânea 

e sinceramente protestam acatar a nova forma do Governo do Estado e cumprir in

tegralmente os deveres que (daquele) leal acatamento lhes (impendia)".216 

Mas pressentia-se que as cadeiras de Pintura e Escultura decorativa viviam en

quistadas no tecido escolar. Ao facto se refere a ordem de serviço da Repartição de 

Instrução Industrial e Comercial, de Abril de 1914, resumindo o pensamento do Ministro, 

que implicava a reorganização do Instituto, na qual "se deveria abstrair das cadeiras de Reorganização do instituto 
em 1914 

pintura e escultura decorativas (...) adstritas ao Instituto, mas estranhas às suas fun

ções". 216 

Dava-se, inadvertidamente, o impulso para a criação da Escola de Arte Aplicada 

Soares dos Reis cuja instalação e direcção serão cometidas ao arquitecto Marques da A Escola de Arte Aplicada 
Soares dos Reis 

Silva, a que a legislação de Sobral Cid, na presidência de Manuel Arriaga, dava corpo, 

em 9 de Julho de 1914.217 O preâmbulo do decreto estabelece critérios de eficácia para 
213 A.I.S.E.P. - Exames finais/26a cadeira/1906...; idem - Correspondência oficial 1913-1916, nota de serviço 
na 102, de 22 de Julho de 1915. 
214 O despacho ministerial, de 25 de Fevereiro de 1911. autoriza a pôr em execução a proposta do Conselho 
Escolar de 25 de Janeiro de 1911 (Clr.comunicado na ordem de serviço ns634, de 7 de Fevereiro de 1911, da 
Direcção Geral do Comércio e Indústria); vide portaria de 7 de Fevereiro, D.G. nB42, de 21 de Fevereiro de 1911; 
A.I.S.E.P. - Acras do Conselho Escolar 1901-1919, Sessão de 1 de Maio de 1919. fl.82-83 
2 . 5 A.I.S.E.P. - Actas do Conselho Escolar 1901-1919, Sessão de 13 de Outubro de 1910. (1.76-80. 
2 . 6 Idem, ibidem. Sessão de 9 de Maio de 1914, fl.106v- 107v. 
2 . 7 Marques da Silva é nomeado para a Escola de Arte Aplicada pelo diploma de 5 de Setembro de 1914, publicado 1 8 0 



o ensino industrial e considera que à falta de escolas de arte industrial aplicada se 

obtempera com pequeno dispêndio na cidade do Porto, cujas tradições artísticas e industriais 

convém fortalecer e orientar, aproveitando como núcleo as cadeiras de pintura e escultura 

decorativa até aqui ligadas ao Instituto Industrial e Comercial". As considerações abrangem 

também a "conveniência de restaurar e desenvolver o ensino da serralharia de arte e 

aproveitar os recursos da instrução em diversos ramos profissionais" e a necessidade de 

desacumular as escolas industriais com população congestionada". 

Marques da Silva será transferido do Instituto Industrial para a nova Escola, em 

5 de Setembro de 1914. Diligentemente se dirige às instâncias superiores, cuidando de 

reunir um conselho preparatório de que fazem parte Joseph Bielmann e Gérard Van Krie-

ken,2'8 professor da Escola Industrial Infante D.Henrique, procura traçar as linhas de 

orientação da escola, quanto a matrículas, acentuando que deverão ser admitidos à 

matrícula ainda os candidatos que apresentem certidão do exame final das escolas 

industriais e os que se matriculem nas disciplinas de Pintura decorativa e Escultura 

decorativa, do Instituto Industrial e Comercial do Porto. Texto disciplinador, embora com 

o suporte legislativo, procura afirmar o papel dos professores da nova escola, que devem 

participar nos exames finais das escolas industriais, texto que mostra a vocação da escola 

no D.G., de 13 de Novembro de 1915; vide decreto nB637. de 9 de Julho de 1914, pelo qual se modifica a 

organização das escolas de ensino elementar industrial e comercial in Legislação do ensino industrial e comercial/ 

elementar e médio/Ano de 1914. Lisboa, Imprensa Nacional, 1915 pp.33-37. 
2 , 8 Gerard (Gerardus) Van Krieken nasceu em Roterdão, em 29 de Agosto de 1864. Cursou o Liceu de Genebra 

e a Escola das Artes Industriais, a Escola de Belas Artes, a Escola Municipal de Arte Aplicada à Indústria, todas 

da mesme cidade. Concluiu os seus estudos em 1887. Apresentou-se ao concurso para professores das escolas 

industriais portuguesas, mandado abrir perante a Legação portuguesa em Berna, por despacho de 18 de Dezembro 

de 1888. Tinha então 22 anos "e [era] talentoso e activo; bom desenhador e modelador. É muito recomendado 

por Mr.Bécherat Gaillard, membro do jury" (Cfr.ofício da Legação, de 14 da Maio de 1889, referido supra, nota 

191). Entra para o serviço do Ministério em 15 de Agosto de 1889. Foi nomeado para Chaves, em 8 de Setembro 

de 1889, transferido para Leiria, em 15 de Novembro de 1891 e novamente transferido para o Porto, em 20 de 

Novembro de 1892, para a Escola Industrial Infante D.Henrique, onde vem substituir Giuseppe Cellini que desejou 

regressar a Roma (Vide Júlio Brandão - Recordando um artista in"0 Primeiro de Janeiro", de 3 de Dezembro de 

1933). É autor do risco do palacete de Visconde da Pesqueira na rua D.Manuel II (c.1921) e projectou ainda a 

ampliação da Faculdade de Medicina do Porto, em 1925, e a Basílica de Fátima, projecto em que ainda trabalhava 

nas vésperas da morte, em 1933. Participou entre outras, na exposição-sorteio a favor do malogrado escultor 

portuense Gonçalves da Silva (Vide o Tripeiro, Ano III, VI série, 3, 1913 pp.93-94) e pintou os vitrais da Capela 

dos Pestanas. 



na própria formalização do horário de funcionamento que se supõe pós-laboral, em todos 

os dias da semana, exceptuando o Sábado, com horários oscilando, conforme a época 

do ano, das 19 às 21 horas e das 20 às 22 horas. 

Quanto a instalações, logo convêm que se solicite ao Director do Instituto Indus

trial e Comercial e cedência das aulas de pintura decorativa e escultura decorativa e das AS instalações da nova 
Escola no Museu Industrial 

dependências biblioteca e secretaria do Museu Industrial e Comercial, na área do Palácio 

de Cristal, "o que tudo forma o local anexo ao Museu de que a Escola necessita".2" 

Paulo Marcelino informa do facto Joaquim de Vasconcelos, director do extinto 

Museu, enviando-lhe a cópia da nota de serviço do Chefe de Repartição da Instrução 

Industrial e Comercial, mandando entregar ao arquitecto Marques da Silva as referidas 

dependências e "igualmente os livros de arte e as publicações que possam ser utilizadas 

da biblioteca do antigo Museu". ̂  Paulo Marcelino, dias depois, insiste com Joaquim de 

Vasconcelos, entendendo "que (devem) prestar todo o auxílio à instalação da nova Escola, 

tanto mais que nas condições em que se projecta montá-la, certamente à míngua de 

melhor situação pedagógica no momento, tal instalação não pode deixar de ser breve 

interinidade"w e sugere que se encontre com Marques da Silva, pelo que lhe envia um 

seu ofício. Neste o Arquitecto expressa algumas ideias, como "o progresso do ensino", 

que se adequam, desde já, à necessidade de quatro salas de aula, além da Secretaria 

e vestiário, pelo que necessita de "todo o local que fica anexo ao Museu o qual comprende 

as duas salas de escultura e pintura e as antigas salas da biblioteca e Secretaria e Museu, 

presentemente devolutas" e, porque o local reclamado é pequeno, tendo em conta a 

necessidade do depósito e exposição de trabalhos, ousa mesmo sugerir, ainda, a obtenção 

da rotunda do Museu.222 

O Museu Industrial e Comercial havia sido extinto pelo decreto de 23 de Dezembro 

de 1899, deixando de estar aberto ao público, mas conservou quase todo o seu material 

E.S.B.A.P. - Escola de Arte Aplicada de Soares dos Reis/Correspondência com o Governo, pp.1-2. 
2 2 0 A.I.S.E.P. - Correspondência oficial 1913-16, ofício ns188, de 6 de Outubro de 1914. 
2 2 1 Idem, ibidem, oficio ns175. de 16 de Outubro de 1914. 
2 2 2 Idem, ibidem, ofício nB175 e, em anexo, transcrição do oficio de Marques da Silva, datado de 14 de Outubro. 



e, porque não se deu execução à distribuição dos objectos ali existentes por outros 

estabelecimentos, em 22 de Abril de 1914, Manuel de Arriaga decretava que os objectos 

ficassem pertencendo ao Instituto Industrial e Comercial do Porto, constituindo um Museu 

da Escola.223 Aquilo que o decreto instituía não se sobrepunha ou anulava, afinal, a 

respeitabilidade que Joaquim Vasconcelos merecia a Paulo Marcelino e Marques da Silva. 

A organização dos cursos mereceu a dedicada atenção de Marques da Silva, Marques da silva e a orga
nização dos cursos 

embora dirigisse, então, a Escola Portuense de Belas Artes. Convida Artur Loureiro para 

a hipótese de funcionamento de uma quarta disciplina prevista nos currículos,224 insiste 

na transferência de Gérard Van Krieken para vir reger a disciplina // a-Desenho es

pecializado/modelação e ornamento decorativo- e procura organizar os serviços de 

secretaria admitindo o arquitecto Manuel Marques da Silva. 

Marques da Silva e Bielmann, nos começos de 1915, ainda vencem pelo Instituto 

Industrial mas regem, respectivamente, a I e a III disciplinas da Escola de Arte Aplicada 

Soares dos Reis, com início dos cursos em 4 de Janeiro. 

Em Junho de 1915, Marques da Silva envia ao Chefe de Repartição Industrial e 

Comercial o mapa do movimento escolar, referente ao ano lectivo de 1914-15, que nos 

permite concluir que as disciplinas a funcionar são a la Desenho especializado, mo

delação e ornamento arquitectónico para pedra, ferro e estuque lia Desenho 

especializado, modelação e ornamento aplicado a o)Ourivesaría; b)Faianças- e llla-

Desenho especializado e pintura de ornamento aplicado a a)Tecidos e papéis pin

tados, b)Decoração mural, c)Decoração do livro com uma frequência, respectivamente, 

de 7, 8 e 9 alunos, perfazendo um total de 24 alunos matriculados.225 Ainda no mesmo 

Cfr. Legislação Portuguesa, Ano 1914. Primeiro Semestre, Lisboa, Imprensa Nacional, 1915, pp.169-170; 

vide ainda Legislação sobre ensino industrial e comercial/elementar e médio, Ano de 1914, Lisboa, Imprensa 

Nacional, 1915, pp.3-4. 
2 2 4 A.M.S. - [Minuta de carta a Artur Loureiro], datada de 16 de Setembro de 1914; vide ainda E.S.B.A.P. - Escola 

de Arte Aplicada Soares dos Reis/Correspondência com o Governo, ofício de 19 de Setembro de 1914, pp.3-4. 

Esta disciplina estava prevista no Decreto nB 637, de 9 de Julho de 1914, sob a designação de IV - a - Desenho 

decorativo especializado para mobiliário e sua execução oficinal (talha), (Clr. Legislação sobre ensino industrial 

e comercial/elementar e médio. Ano de 1914, Lisboa, Imprensa Nacional, 1915, pp.35-37). 
225 « 

Há no entanto uma diferença entre os números referidos e o número de alunos inscritos no Livro de Matrículas 

que nesse ano lectivo é de 18 (Cfr. A.E.S.S.R. - Livro de Matriculas, 1915-1928/29) 



mês, Marques da Silva, ao reflectir sobre os alunos admitidos à Escola, quer pelo processo 

de admissão quer por certidão de estudos das escolas industriais, tenta definir o perfil 

da Escola, caracterizando o ensino que deve ministrar "o qual entra num domínio de 

aplicação cujo desenvolvimento atinge não só o lado da execução como o da idealização 

e composição".226 

Vê-se que se alicerça no relatório de João Vaz, justificador da instituição da Escola, 

que considera como "um grau de ensino especial d'arte aplicada que seria a sequência 

lógica do ensino elementar, professado nas escolas industriais". Mas vai mais longe Marques 

da Silva quando pretende que deva ser considerada no grau superior que professa, "como 

estabelecimento de ensino profissional complementar, ou superior"! 

Neste primeiro ano de funcionamento, a Escola, porque recebeu alunos matriculados 

no Instituto Industrial, funcionou com turmas nocturnas e diurnas. Estamos num quadro 

ainda de ambiguidades, que há que desfazer, e nesse sentido Marques da Silva propõe 

superiormente que cessem as matriculas das 259 e 2ó9 cadeiras do Instituto Industrial e 

Comercial, visto que haviam sido separadas daquele estabelecimento formando, agora as 

disciplinas la e llla da Escola de Arte Aplicada Soares dos Reis, pelo que "o seu ensino 

só poderá se administrado segundo o regime geral adoptado nesta Escola".227 

Mesmamente, quanto aos exames de admissão, as propostas de Marques da Silva 

vão no sentido de preencher um vazio legislativo que, de facto, continha o decreto n 2 ^ , 

de 9 de Julho de 1914. 

Em Setembro de 1916, declaram-se abertas as inscrições para exames de admissão 

na secretaria da Escola, sita na rua do Palácio, n9244, e o edital refere as provas a realizar 

que constarão de duas partes: a)Um estudo ornamental, cópia do gesso em três sessões; 

b) Um estudo de modelação ornamental, cópia do gesso, também em três sessões. O 

júri era composto pelos professores Marques da Silva, Joseph Bielmann e Van Krieken. 

Aí se definem, ainda, e confirmam as disciplinas que devem ser frequentadas curricularmente 

E.S.B.A.P. - Escola de Arte Aplicada de Soaras dos Reis/Correspondência com o Governo, oficio de 21 de 

Julho de 1915, pp.27-28. 
2 2 7 Idem, ibidem, oficio de 30 de Agosto de 1915, p.46. 



em dois anos, isto é: II d- Desenho especializado, modelação e ornamento arquitectónico 

para pedra, ferro e estuque; II e- Desenho especializado, modelação e ornamento 

aplicado à a)Ourivesaria; b)Faianças; II f- Desenho especializado e pintura de 

ornamento aplicado a a)Tecidos e papeis pintados; b)Decoração mural; c)Decoração 

do livro; II g- Desenho decorativo especializado para mobiliário e a sua execução 

oficinal (talha).228 Os cursos são agora esclusivamente nocturnos. 

A diminuição da frequência é visível logo nos primeiros anos, prevêem-se di

ficuldades quanto a instalações provisórias, e a situação da Escola, "afastada das vias 

de comunicação, escondida a dentro de muros de difícil acesso, principalmente em tempo 

invernoso", é, no dizer de Marques da Silva, a causa desse decrescimento. 

Por isso procura instalações e local mais próprio às aulas nocturnas, frequentadas 

por operários, tentando alugar um prédio na rua da Boavista. m Cuida ainda de garantir 

o mobiliário, objectos e livros "que são pertença da Escola e que não pode alienar sem 

grave prejuízo" porque "a biblioteca (é) a principal fonte de estudo".230 Era constituída 

por um conjunto de livros e estampas vindos do Instituto Industrial e Comercial e por raras 

aquisições, dentro das magras dotações orçamentais, como os fascículos da Arte Românica 

em Portugal e da Arquitectura religiosa em Portugal, de Joaquim de Vasconcelos, 

e colecções de estampas japonesas, da Renascença e da flora pitoresca e decorativa, 

de modelos de esculturas, de Luís XIV a Luís XVI, e algumas litografias, com motivos 

florais. 

Há na correspondência oficial, a partir dos finais de Setembro de 1917. um silêncio, 

só interrompido em Outubro de 1919. As matrículas continuam a realizar-se mas não é 

expresso, com evidência, o aproveitamento total dos alunos, embora se tenham realizado 

exames finais. Produzia-se legislação, no âmbito do ensino técnico, desde Setembro de 

2 2 8 Vide Regulamento das Escolas de Ensino Industrial e Comercial, Aprovado por Decreto n!2609 E, de 4 de 

Setembro, de 1916, Lisboa, Imprensa Nacional, 1916, pp.7- 8 e p.20. 
2 2 9 E.S.B.A.P. - Escola de Arte Aplicada Soares dos Reis/Correspondência para o Governo, oficio de 4 de Agosto 

de 1917, pp.98-100. 
2 3 0 E.S.B.A.P. - Escola de Arte Aplicada de Soares dos Reis/Correspondência para o Governo, oficio de 20 de 

Setembro de 1917, pp.104-105. 



1916, e aise referiam, já, concretamente as Escolas de Arte Aplicada cujo objectivo era 

o ensino especializado de algumas artes industriais, "onde ao lado do ensino do desenho 

especial (há) a prática oficinal respectiva". 

O espectro da primeira guerra mundial pairava sobre as reformas e é proposto 

que as várias corporações deveriam corrresponsabilizar-se no cumprimento dos objectivos 

deste ensino. O Sidonismo instalara-se e com ele o espírito reformista, "a república nova". 

A Escola de Arte Aplicada Soares dos Reis é extinta pelo decreto ne3752, de 3 de Janeiro Estruturação da Escola de 
Arte Aplicada Soares dos 

de 1918, e, nos termos do seu artigo primeiro, o seu material, constituído pelo que recebeu Reis 

do Instituto e pelo que adquiriu pelas suas dotações, transitaria para a Escola Industrial 

Infante D.Henrique" e ficava pertencendo ao Curso de Arte Aplicada"23' e, do mesmo 

modo, transitaria o seu pessoal docente. O ensino técnico industrial voltava novamente 

para a tutela da Secretaria de Estado do Comércio, até então no Ministério da Instrução 

Pública. 

Em Fevereiro, Marques da Silva é referido com Bielmann no quadro de pessoal 

contratado da Escola Industrial Infante D.Henrique.232 Para Marques da Silva a Escola 

ficava apenas em suspensão... No interregno legislativo continua a tentar encontrar 

instalações e é significativo que se corresponda informalmente com Álvaro Coelho, Direc

t a Geral, que, em Agosto de 1919, lhe comunica particularmente a possibilidade de uma 

nova instalação, com concessões de verbas indispensáveis para adaptações, pedindo-lhe uma nova instalação. 
A Escola de Arte Aplicada 

ao mesmo tempo condições de arrendamento e fazendo-o ciente da necessidade da 

renovação dos contratos de pessoal ou da conveniência de passar à categoria de efec

tivo. 233 

Marques da Silva é nomeado professor efectivo da Escola de Arte Aplicada e seu 

director, em 23 de Setembro de 1919. 

2 3 1 É realizado um auto e inventário do material da Escola, datado de 16 de Março de 1918, assinado pelo coronel 

Artur Torcato de Moura Coutinho d'Almeida d'Eça, director da Escola Industrial Infante D.Henrique, José Marques 

da Silva, Joseph Bielmann, Gérard Van Krieken e pelo professor e secretário da Escola Industrial, Ângelo Coelho 

de Magalhães Vidal (A.M.S. - Auto de inventário do material da extincta Escola de Arte Aplicada Soares dos Reis 

[...], Porto, 16 de Março de 1918). 
2 3 2 E.S.I.D.H. - Folhas de vencimentos 1914-1918, Ano económico 1917-1918 
2 3 3 A.M.S. - [Carta de Álvaro Coelho), datada de Lisboa, 15 de Agosto de 1919. ]Ç2. 



E manifesto que se deseja (re)abrir a Escola em Outubro. Em Novembro o Director 

envia à Direcção Geral o contrato de arrendamento do l2 andar do prédio ne70, da rua 

de Alexandre Herculano, destinado à instalação da Escola de Arte Aplicada do Porto, e 

o contrato estabelecido com João António Afonso dos Santos Alfaro, mestre da oficina 

de trabalhos de metal.234 Contudo, a Escola continuava a funcionar na Infante D.Henrique, 

prin-cipalmente por falta de luz, isto, ainda, em Junho de 1920. No final desse ano lectivo, 

com a escassa matrícula de 9 alunos, os resultados finais ficam-se pelos 22% de a-

proveitamento. 

Não iludamos a própria objectividade. Se há dificuldades de instalação, de dotações, 

não basta tão-só pôr a tónica numa política de ensino culpabilisante, mais interessada 

noutros estratos sociais da população escolar, mas ver, outrossim, com realismo, as 

condições de um ensino pós-laboral onde concorrem predominantemente estucadores, 

entalhadores, gravadores, cinzeladores, ourives, marceneiros, marmoristas, modeladores... 

A Escola de Arte Aplicada aumenta a sua população. Para tanto concorrem 

certamente o propósito de instalação das oficinas, "complemento necessário da educação 

prévia do desenho e da composição", com os mestres João Alfaro e António Enes Ba-

ganha, e a ampliação dos conteúdos das disciplinas. Gérard Van Krieken rege em des

dobramento a sua disciplina, a lie Ourivesaria e Faianças com quase duas dezenas de 

alunos. Marques da Silva invoca a especial competência deste, para justificar esse des

dobramento perante a Direcção Geral e o Director da Escola Infante D.Henrique, pois 

prestará 10 horas de serviço semanais.O Prémio António Alves dos Reis, conferido pela 

Associação de Classe dos Industriais de Ourivesaria de Prata do Porto, ao aluno da Escola, 

Carlos de Carvalho, indicia a qualidade do ensino, no âmbito dessa disciplina, e é argumento 

na circunstância. 

Subsistem, no entanto, as dificuldades da frequência dos cursos. No ano lectivo 

de 1921-22, 60% dos alunos perde o ano por faltas. Marques da Silva tenta justificar o 

E.S.B.A.P. - Escola de Arte Aplicada Soares dos Reis/Correspondência com o Governo, ofício de 3 de Novembro 

de 1919. (1.125 e 126. 



absentismo com a preparação insuficiente dos alunos (é um dado a reter) para os cursos 

de composição e com o facto da maior parte morar fora da cidade. Pensa, porém, que 

o aproveitamento de dois ou três alunos será mais útil que a frequência de muitos, sem 

resultados apreciáveis, e que conviria mesmo alterar a legislação restritiva de uma frequência 

mais livre da Escola. Propõe, enfim, "cursos de mestres de oficinas e de corpos de ofícios 

com programas adaptáveis a cada mister".235 

A Escola procura fazer-se representar na Exposição do Rio de Janeiro, de 1922, 

com trabalhos das diciplinas professadas. Marques da Silva continua atento ao de

senvolvimento das Artes Decorativas e à procura de novas produções originais "que 

obedeçam unicamente às necessidades da vida corrente e se harmonizem com os e-

lementos arquitectónicos de que são componentes". Porque tal objectivo, como afirma, 

"tem a guiá-lo um misto de independência e de razão, merece ser estudado". 

Mostra-se interessado, "com a ligação intima da Arte na execução industrial" e 

porque (tem) procurado mantê-la nas (suas) obras, não (lhe) merecendo menos cuidado 

na orientação da Escola de Arte Aplicada do Porto", intenta que o governo autorize a 

deslocar-se a Paris, em 1925, à Exposição Internacional das Artes Decorativas.23i 

Aí se deslocará e serão evidentes as notícias das Artes Déco nas suas obras, 

como a seu tempo provaremos, 

As preocupações pedagógicas de Marques da Slva são evidentes. Matricula alunos 

de Arquitectura da Escola de Belas Artes do Porto na Escola de Arte Aplicada e não o 

faz, com certeza, apenas por cálculo. Por esta passam Rogério Azevedo, David Moreira 

da Silva, Homero Ferreira Dias, António Janeira que com o mestre hão-de manter uma 

relação profissional estreita. 

Diligencia na aplicação de mais um ano nos Cursos da Escola, porque no seu 

entendimento o primeiro ano quase que se dispende no ensino do desenho e da modelação 

necessários aos estudos de composição que apenas ocupam um ano.237 

2 3 5 Idem, ibidem, oficio de 8 de Junho de 1922, pp.210-212. 
2 3 6 Idem. ibidem, ofício de 19 de Maio de 1925, p.274. 

E.S.B.A.P. - Escola de Arte Aplicada Soares dos Reis/Correspondência com o Governo, ofício de 11 de Abril 



Nos finais do ano lectivo de 1925-26, com resultados animadores, na ordem dos 

55% e 66% no Ie e 2- anos, Marques da Silva perderá o concurso de Van Krieken e 

Bielmann, aposentados em 1926, conforme o diploma de 2 de Agosto em que o Governo 

decreta o direito de aposentação de vários professores estrangeiros contratados pelas 

escolas industriais, como professores ou mestres, "(considerando) que não é justo que 

a esses indivíduos que em plena mocidade vieram dar ao Estado o melhor do seu esforço 

(...) não lhes seja dada uma compensação (e) que ao Estado cabe o dever de premiar 

d'algum modo os serviços prestados por esses professores".238 

É mesmo possível (a documentação não o desmente) que Van Krieken tivesse 

deixado de colaborar na Escola de Arte Aplicada, como adido, anteriormente a 26. Os 

seus interesses pela Arquitectura poderiam ter pesado nessa decisão e os seus contratos 

com a Escola Industrial Infante D.Henrique iam sendo renovados. Bielmann encaminhava-

se para os 70 anos e em 27 ausentou-se para o estrangeiro, sendo os seus assuntos 

tratados pelo cônsul da Suiça no Porto. 

Marques da Silva pede ao Director Geral para que seja posto a concurso o lugar 

de professor provisório da disciplina Hf. É classificado em primeiro lugar, no respectivo con

curso, João Moreira Fernandes, com o curso especial de Pintura da Escola de Belas Artes 

do Porto.239 

O orçamento para 1928-29 refere, como pessoal docente, dois professores, Mar

ques da Silva e Moreira Fernandes, e dois mestres de oficinas, António Enes Baganha 

e Custódio Bernardo Lopes que substituirá Alfaro. 

Mas continuam a subsistir quatro disciplinas, com acentuado número de matrículas. 

Será que os dois professores chamaram a si as restantes disciplinas? Como a legislação 

de 14 possibilitava? Pelo menos Marques da Silva acumulou a III g Desenho decorativo 

de 1926, p.312. 

Vide , D.G. de 10 de Agosto de 1926. Pelas disposições conjugadas do decreto de 19 de Dezembro de 1918 

e de 24 de Julho de 1926, a aposentação loi concedida a Korrodi, Van Krieken, Cristolanetti, Battistini, Michell.mgelo 

Soà, Rogenmoser, Vittorio Fiorentini, Bielmann e Fuller. 

E.S.B.A.P. - Escola de Arte Aplicada Soares dos Reis/Correspondência para o Governo, ofício de 27 de Abril 

de 1927, p.325. 



especializado para mobiliário e sua execução oficinal (talha). O decreto ne5344 de 

25/3/1911, ao fixar os quadros de pessoal das Escolas Técnicas Elementares, previa para 

a Escola de Arte Aplicada um Director, dois professores de desenho e dois mestres. 

A documentação disponível permite-nos concluir que a Escola funcionou até aos 

finais do ano lectivo de 1929-30 na rua Alexandre Herculano, 220, com as quatro disciplinas, 

com um aproveitamento satisfatório e mesmo com um aumento de frequência nos últimos 

anos, com alunos de profissões mais diversificadas. *" 

Ainda, em Março de 1930, um aluno da Escola obtinha o primeiro prémio do 

Concurso de Cartazes da Exposição de Trabalhos das Escolas Industriais à qual a Escola 

de Arte Aplicada concorrera com estudos de composição, com modelos em gesso ou com 

fotografias feitas dos de barro, com desenhos aguarelados em geometral, estudos de 

joalharia, composição de vitrais e cartazes, respeitantes às quatro disciplinas professadas 

na Escola. 

Em 14 de Agosto de 1930, Marques da Silva oficia ao Directa da Escola Industrial 

Faria Guimarães, no Porto, dizendo ter-lhe sido comunicado pela Direcção do Ensino 

Técnico dever o material da Escola de Arte Aplicada do Porto ser entregue à referida 

Escola e, em 10 de Setembro, remete-lhe os livros das matrículas e das actas do Conselho 

Escolar.241 

Cumpria, deste modo, o decreto n218420, de 4 de Junho de 1930, que, no âmbito 

da reformulação do Ensino Técnico Profissional, extinguia a Escola de Arte Aplicada, Extinção da Escola de Ane 
Aplicada 

anexando-a à Escola Industrial Faria Guimarães. 

Com mágoa o faz e com grande esp'rito crítico. Dirige-se ao Ministro da Instrução 

Pública, em nome dos alunos, protestando porque a anexação "(está) fora de toda a 

conveniência do ensino de que necessitam as classes operárias". E acrescenta que "(não) 

é com teorias espectaculosas ou processos inconsistentes que deve assentar esse ensino, 

mas em realidades patentes, provantes e necessárias ao desenvolvimento dos nossos 

Aparecem a matricular-se professores, empregados do Comércio, decoradores, douradores ele. 

E.S.B.A.P. - Escola de Arte Aplicada Soaras dos Reis/Correspondência para o Governo, p.473 e 477. 



conhecimentos escolares para podermos, com consciência e compreensão, exercermos 

a nossa missão de operários, sem a vergonhosa ignorância que deslustra o operário 

português". 

Para o seu Director, e para os alunos, "(a) Escola de Arte Aplicada do Porto (...) 

deu sobejas provas da proficuidade do seu ensino" e interroga com veemência: "Qual é 

a escola, grande ou pequena que com ela possa sofrer comparação?"242 

E insiste que o seu processo de ensino é perfeitamente adequado aos operários, 

porque dado dentro de edifício próprio, com condições de isolamento e tranquilidade. E 

porque era económica, envergonhando outras escolas dispendiosíssimas para o Estado, 

pede(m) para que seja conservada a casa em que estava instalada e para que decrete 

a sua reorganização. 

Numa segunda exposição, datada de 21 de Maio de 1930, reitera algumas das 

posições já expressas, num texto interessante pelas implicações didácticas e pedagógicas 

que é lícito encontrar-lhe. As razões que justificam a consevação da Escola dimanam do 

grau de emulação que supõe e com a incorporação" (o) destaque próprio do trabalho 

particular e proveitoso desaparece; tudo se funde numa amálgama dispersa e confusa". 

O ensino das escolas industriais - segundo Marques da Silva - tem fugido da sua aplicação 

directa aos operários para se exercer, vagamente em elementos que às indústrias não 

têm aproveitado". E fala, com autenticidade, das portas que se devem abrir aos humildes. 

Conclui que "(a) sua incorporação é a sua extinção. É a perda duma semente bem 

lançada e presentemente fértil".243 

Transferido para a Escola Faria Guimarães, é nomeado para as cadeiras de A transferência de Marques 
da Silva para a Escola Faria 

Desenhos e Tecnologias.244 A documentação permite-nos verificar que lhe foram dis- Guimarães 

242 

A.M.S. - [Minuta de exposição ao Ministro da Instrução Pública] s.d., s.a.; o interesse pelo ensino técnico e 

profissional tinha levado Marques da Silva a participar no I Congresso Pedagógico Regional das Escolas Técnicas 

Elementares, realizado no Porto na Associação Comercial, em Julho de 1927. Marques da Silva presidiu à 3a 

sessão, realizada a 31 de Julho, na qualidade de Director da Escola de Arte Aplicada. (Cfr.fiewsfa das Escolas 

Técnicas Elementares. Ano I, 10 a 12. 30 de Abril 1928, Porto, 1928, p.179 e p.185) 
243 

A.M.S. - [Minuta de] Exposição ao Exmo.Snr.Ministro da Instrução Pública. Porto, 21 de Maio de 1930. 
2 4 4 Vide o Decreto de 12 de Junho de 1930, D.G. n8135, 14 de Junho de 1930; toma posse do lugar de professor 

efectivo da Escola Industrial Faria Guimarães (Arte Aplicada), em 1 de Julho de 1930, perante o Director da 



tribuidas, com regularidade e preferencialmente, turmas do Curso de habilitação às Escolas 

de Belas Artes, iniciado no ano lectivo de 1931-32, no qual ensina Geometria plana, 

projecções e perspectiva, com um horário que o ocupa das 11 às 13 horas, às Terças, 

Quintas e Sábados.245 

Consigo trouxera os mestres Custódio Lopes e Baganha que tomam posse na 

mesma data.246 Em data posterior Moreira Fernandes será colocado como professor 

agregado do 4e grupo da Escola, com tomada de posse em 8 de Outubro de 1932. 

Era, então. Marques da Silva professor e director da Escola de Belas Artes do 

Porto, em cuja reforma participava e nas duas escolas se conservará ate à reforma, por 

limite de idade, em 1939. 

Na Escola Faria Guimarães veio encontrar, entre outras, a amizade dos seus 

antigos alunos das Belas Artes, o escultor Sousa Caldas, os arquitectos Emanuel Ribeiro 

- então Director da Escola - Bruno Alves dos Reis, os pintores Pedro de Figueiredo e 

Heitor Cramez e o Mestre Adolfo Marques. 

Sousa Caldas, Director da Escola, em 1939, testemunhará no barro a homenagem 

devida a Marques da Silva, a que se associaram outras escolas do País. 

Ela supunha, com óbvia anterioridade, o magistério de Marques da Silva na A-

cademia e Escola Portuense de Belas Artes, que sequentemente trataremos. 

Escola, o arquitecto Emanuel Ribeiro. (A.E.S.S.R. - Autos de posse, n s 1, Auto de posse do professor electivo das 

disciplinas de Desenhos; Tecnologias, José Marques da Silva. 
2 4 5 Pelo Decreto n"20420, publicado no D.G. na243, de 21 de Outubro de 1931. e de acordo com o arts373 é 

criado na Escola Industrial Fonseca Benevides, de Lisboa, e Escola Industrial Faria Guimarães o curso de habilitação 

às Escolas de Belas Artes. A Escola Faria Guimarães ministrava ainda o ensino dos oficios de cinzelador, ourives, 

gravador de aço. marceneiro, entalhador, pintor decorador, tecelão debuxador, modista de vestidos, bordadeira 

- rendeira, costureira de roupa branca; vide Ensino Técnico/Organização do ensino técnico profissional [...], Lisboa, 

Imprensa Nacional, 1937. 
4 6 Custódio Bernardo Lopes, com António Alves de Sousa, é mestre de Cinzelagem e António Enes Baganha 

é mestre de Formação. 



CAPITULO IV 

MARQUES DA SILVA E A ACADEMIA PORTUENSE DE BELAS ARTES 

ESCOLA DE BELAS ARTES DO PORTO 



Uma dúzia de anos após o termo dos estudos na Academia Portuense de Belas 

Artes, Marques da Silva regressava ao seio da mesma instituição, pelos almejados caminhos 

do mérito. 

Na Exposição de Paris de 1900, recebera a medalha de prata, empenhava-se 

em programas e projectos eloquentes no Porto e em Guimarães, intervinha diversamente 

na cidade, ultrapassando-a, era proposto para académico de mérito artístico da Academia 

Portuense pelo seu velho professor de Arquitectura, Silva Sardinha, e, jã, no final do ano Marques da silva académico 
de Mérito da Academia 

lectivo seguinte, participa na sessão da conferência geral destinada à classificação final portuense de Belas Artes 

dos alunos, aí tomando assento, também, o académico de mérito artístico, António Fer

nandes de Sá, o académico honorário, conselheiro Araújo e Silva, e os professores Marques 

de Oliveira, Teixeira Lopes e José de Brito, sob a presidência do director, o arquitecto 

Sardinha. ' 

No interregno, a Academia (no ambíguo cruzamento institucional) ia gerindo e 

prosseguindo a sua própria rotina, um jogo repetitivo de expectativas e frustrações, entre 

o sintoma e a causalidade, de que se fazia eco o velho Samodães. Os seus discursos 

oscilavam da apoteose do trono e da igreja, numa oratória de salvação, à invectiva ao 

' Vide E.S.B.A.P. - Actas das Conferências Gerais 1897-1922, Acta de 8 de Março de 1902 . (I. 18-19 e Acta de 

31 de Agosto de 1903, (I. 22-25. 



Governo central e as entidades municipais, num discurso de contidas mas repetidas 

malsinações. 

Sentidamente o fazia há dezenas de anos. Os seus critérios de autoridade 

advinham-lhe, ainda, das viagens ao estrangeiro, das visitas aos Museus, do conhecimento 

dos "ramos da vastíssima província das artes do belo". Teorizava sobre Museus, como 

quintessências de modelos consumados, reclamava-se, sobretudo, de Paris e dos debates 

entre realistas e impressionistas. 

A escola portuense, de ensino reduzido, no começo da década de 90, parecia 

robustecer--se de ano para ano. As senhoras afluiam a frequentá-la, nomeadamente o 

curso de Desenho, e traziam, segundo Samodães, "a natureza delicada e poética (...) 

apanágio do belo sexo, e a louvável emulação", instrumentos pedagógicos de uma escola, 

ou escolas, que desejava indispensáveis para ensinar os preceitos inflexíveis da arte e 

"estampar nos espíritos as regras invariáveis de desenhar o belo". Contrapõe, com alguma 

legitimidade, a escola instituição, fixista e imutável, à taxinomia das escolas artísticas, na 

intuida consciência de que o século XIX rompeu a relativa unidade estilística dos séculos 

anteriores e de que a independência dos artistas gera a dispersão e a "infinidade dos 

métodos e modos de ver". 

Porque assim pensava? Fazia-o no final de mais um ano lectivo, (1889-90), aquando 

da inauguração da exposição anual dos trabalhos escolares, já que haviam sido suspensas 

recentemente as exposições trienais, que a Escola de Belas Artes de Lisboa não celebrava 

há muito, embora contra as disposições estatutárias. 

Se as trienais supunham a participação dos artistas de profissão e os amadores, 

as anuais constavam, a partir de agora, exclusivamente com os trabalhos dos alunos da 

Escola e dos pensionistas em países estrangeiros. Isto significava, afinal, que os artistas 

se agremiavam entre si e preferiam expor nos vários salões que marcavam o final do 

século e o ultrapassaram. 

A atitude do inspecta queria-se desculpabilizante perante os trabalhos escolares, 

"provas do aproveitamento dos alunos na execução das regras severas que o professorado 



lhes impõe", "obras que não podem ser criticadas senão no sentido dos princípios típicos 

da arte", e até porque "a composição, que é onde o génio do artista se revela (...)não 

chega ainda ao Concurso escolar"! 

Sabemos quanto a composição era enfatizada disciplinarmente nas Artes, mas é A composição • as Artes 

tal a cegueira oficinal (ou o pretexto dela) que quase a deixa candidamente para os génios, 

porque "é tão grande o prestígio de uma composição feliz que os olhos descansavam 

exclusivamente sobre ela (...) sobre a parte dramática, sobre a inspiração poética e passam 

despercebidos os defeitos de execução"! (Mas não é verdade que este quase artesana

to de um saber fazer são forçosos vectores de revisões estéticas? De repescagens 

oitocentistas? E outras?) 

A recente criação do Ministério da Instrução Pública e Belas Artes (5 de Abril de A criação do Ministério da 
„. . , . A Instrução Pública e Belas 

90) parecia trazer a Academia a certeza da libertação do ensino das artes plásticas do Artes 

marasmo em que cairá. Pa tanto felicitate a si própria, "a confiança do conselho académico 

é duplicada" porque João Marcelino Arroyo, o Ministro, é o professa distinto e o portuense 

que "não deixará de favaecer aqueles estabelecimentos de ensino, que a esta terra dão 

lustre e consideração".2 

Samodães tenta acreditar naquilo a que chama as "ditaduras reformadaas" que, 

no espaço de pouco mais de duas décadas, duas vezes haviam feito surgir o sempre 

efémero Ministério da Instrução Pública. 

Mas João Arroyo cairá com o curto governo de Serpa Pimentel, "incapaz de gover

nar contra a oposição pública e o próprio Parlamento".3 Os acontecimentos de 90/91 

dominavam a vida política portuguesa e marcavam o "ciclo depressivo" da década. O 

Inspector podia proclamar, com alguma altivez, que, quando só se ouviam hinos à pros- o cicio depressivo da 

peridade do País e aos seus enormes recursos (...), nunca as belas-artes e muito menos 

2 João Marcelino Arroyo (1861-1930) seguiu na Universidade de Coimbra o curso de Direito.Doutorou-se em 

1884.Notável orador parlamentar tomou parte em várias legislatura , sendo eleito pelo Porto. Em 1890 entrou para 

o Ministério de António Serpa Pimentel sendo-lhe atribuída a pasta da Marinha e Ultramar passando depois para 

a da Instrução Pública. Em 1900 voltou ao governo, no gabinete presidido por Hintze Ribeiro, encarregando-se 

da pasta do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Foi um dos elementos da oposição nos últimos dias da Monarquia. 

Cfr. Marques, AH.de Oliveira - História de Portugal, Lisboa. Palas Editoras, 2, 1973, p.109. 
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(a) escola portuense teve o mínimo quinhão nessas larguezas. Hoje, que esses cânticos 

de triunfo foram substituídos por marchas fúnebres, (podiam) as belas artes e (...) a (...) 

escola ter a consolação de não terem concorrido para os grandes desastres".á 

Também um homem sério, António Cândido, atento aos problemas do ensino e António cândido • a A-

aos destinos da Escola portuense, havia sido arrastado pela mesma onda de voracidade. 

Apóstolo de liberdades e credos lamartinianos, sucumbira à crise. Era dos que "não 

interpõem nunca entre a sua a alma da pátria, nem sentimentos que lhe desviem o coração, 

nem ambições partidárias que lhe desnorteiem o entendimento".5 

Por diligências de Arroyo, a Escola recebera a oferta do gesso de A Viúva, de 

Teixeira Lopes, e pela expressa vontade de António Cândido, quando do leilão do espólio 

de Soares dos Reis, foram comprados vários objectos para o Museu Nacional de Belas 

Artes e Arqueologia de Lisboa e outros oferecidos à Academia Portuense. Entre estes 

estava o original de A Saudade. * 

A primeira exposição anual de trabalhos escolares era, materialmente, enriquecida A primeira Exposição anual 
„ . . . . . . , , , , de trabalhos escolares. 

com os trabalhos dos bolseiros (ainda os envios de Tomas Costa e Ventura Terra), as A oferta de Marques da siiva 

ofertas de trabalhos de Soares dos Reis e Teixeira Lopes e, ainda, na secção de Ar

quitectura, as ofertas de Joel da Silva Pereira e Marques da Silva. O Projecto d'uma 

estação terminus de caminho de ferro deste, que em Paris estudava Arquitectura, era 

com certeza, o conjunto de peças que executara para o concurso de bolseiro do Estado, 

em Paris, que havia realizado, como vimos, perante a Academia de Lisboa e em que fo

ra preterido;7 o Projecto de uma escola naval, de Joel, bem como os estudos, "ma-

4 Vide o discurso do Conde de Samodâes in Catálogo da Exposição dos trabalhos Escolares [...], no ano de 1891. 
Porto, 1892. 

5 Vide discurso de António Cândido proferido na Câmara dos Senhores deputados na sessão de 9 de Março de 
1891 in Cândido. António - Na Academia e no Parlamento , Lisboa, Parceria António Maria Pereira 1901 p 33-
-48. 

6 Vide carta de António José Nunes Júnior, de 15 de Janeiro de 1891, dirigida ao Conde de Almedina, Inspector 

da Academia de Belas Artes de Lisboa. Nela se refere a aquisição da estátua da Saudade, dos bustos em mármore 

de M.Leek. da senhora de Pinto Leite e 12 baixos relevos, sendo um original de Soares dos Reis, por um total 

de 912$200; sobre o leilão e as peças destinadas ao Museu Nacional de Lisboa vide ainda carta de João António 

Correia de 24 de Fevereiro de 1891 dirigida ao inspector (A.N.B.A.) 

Cfr. Capítulo I. p ... e notas 146 a 149 do mesmo capítulo. 
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gnificamente desenhados e aguarelados" das ordens e elementos analíticos, reportavam-

se aos seus estudos parisienses e constitui-ram generosa oferta, indispensável à nomeação 

para académico de mérito da Academia Portuense.8 

A Academia, com um corpo docente reduzido a três professores,9 com o Ateneu o estado da Academia 

D.Pedro e as galerias roídas pela gangrena do tempo, procurava ser, ainda, a guardiã de 

um conjunto de pinturas e esculturas que se tentava fazer incorporar no futuro Museu 

Municipal. E, crítica, não deixa de acentuar que o Museu Portuense (o Ateneu D.Pedro) 

foi anexado à Academia para desenvolvimento dos seus estudos. Tanto João António 

Correia como Silva Sardinha e Tadeu Furtado, verberam a "arrojada ideia de se falar no 

Museu South Kensington no nosso país, pobre e pouco dado a gastos com a instrução 

artística". Resposta, certamente, a Eduardo Allen e a Joaquim de Vasconcelos. Este seria 

nomeado, em 17 de Outubro de 91, Inspector das Escolas Industriais do Norte e do 

Museu Industrial e do facto dá notícia a Samodâes, de quem espera o concurso. 

Havia, no entanto, um acumulado ressentimento nos professores da Academia, 

pois a reforma de 81, que se pretendia reparadora, criara, ainda, maiores desigualdades 

entre o corpo docente e o da sua homóloga de Lisboa e ainda os professores dos Liceus 

e Institutos. 

Pressentia-se mesmo uma má vontade perante os professores contratados no 

estrangeiro, para as escolas de desenho industrial, e o próprio Grémio Artístico, em 92, 

é adepto da não renovação dos seus contratos.10 

A Escola para Samodâes é moderadora de impaciências - de imaginação, de ar 

livre, de ensimesmamento e de idealismos - e deve ser veículo de tradições. As suas 

palavras são permeáveis a Taine. "Cada nacionalidade tem a sua história (...) o artista é 

(...) dominado pelo meio em que vive" e dele não pode abstrair. 

Mas a Escola era, então, o fruto do magistério de Marques de Oliveira, do velho 

Vide referência às obras in Catálogo da Exposição dos trabalhos dos alunos [...] nos anos de 1888 a 1890 [...] 
Porto, 1890, pp.29-30. 

Marques de Oliveira, Silva Sardinha e João António Correia. 

E.S.B.A.P. - Correspondência de diversas autoridades /1864-1898 [1], oficio n»9, 27 de Agosto 1892,transc. ap. 



João Correia, de Sardinha e do interino de escultura. Marques Guimarães; ia revelando 

uma geração que com Marques da Silva se articularia e que diferentemente se afirmará: 

António Carneiro, Abel Cardoso, Acácio Lino, Aurélia de Sousa, Sofia de Sousa, Cândido A revelação de uma geração 

da Cunha, Júlio Vaz, Júlio Pina, Fernandes de Sá, Joaquim Gonçalves da Silva, José 

Joaquim Teixeira Lopes Júnior, Eduardo da Costa Alves Júnior, Correia da Silva... 

As conferências gerais, com os louvores e os elogios, os concursos pecuniários 

de Desenho histórico, os prémios Soares dos Reis e Barão Castelo de Paiva, eram 

o diapasão e o garante da fiabilidade de uma escola e dos seus actores, com a sanção 

pública das exposições anuais. 

Até meados da década de 90, a Escola permanecera em seu desmaio dizia-se 

e o Ministro do Reino, em Maio de 95, mostrava-se interessado na remodelação do ensino 

das Belas Artes, pedindo à Academia portuense um relatório quanto a programas, or

ganização do ensino e regulamentos. " 

A resposta à comunicação do Director Geral, José de Azevedo Castelo Branco, 

num quadro de mútuas intenções, resume o estado da Escola, com dois únicos professores, 

o de Arquitectura e o de Pintura, embora o Conselho, reunido para se inteirar das propostas 

do Ministério, fosse ainda constituído pelos jubilados, o Director e o Secretário. 

Aproveita o Conselho para ligar as reformas às responsabilidades municipais quanto 

a espaços de aulas, isto é, aos baixos do edifício de S.Lázaro, porque "uma reforma (...) As responsabilidades mu

que não seja acompanhada de medidas que tornem reais os preceitos da lei da doação 

(das instalações) seria ineficaz". Segundo o Conselho, as cadeiras de Escultura e Desenho 

estão sendo preenchidas por professores interinos, "(abriu-se) concurso para a cadeira 

de escultura e não acudiu nenhum dos mestres distintos".,2 É seu entendimento que a 

reforma deverá "atender a proficuidade do ensino e o futuro dos artistas" e porque "(a) 

nicipais 

1 E.S.B.A.P. - Correspondência entrada do Governo 1864-1898 12], 11.126-126 v; idem Correspondência para o 
Governo [5] 1893-1900, fl.44. 
12 E.S.B.A.P. - Correspondência para o Governo [5] 1893-1900 , ti. 44-47v; Teixeira Lopes chega a candidatar-
-se mas desiste porque " vivendo longe da escola lhe faz perder muito tempo [e tinha] grande quantidade de obras 
importantes que trazia entre màos" ." (E.S.B.A.P. - Actas das sessões das conferências ordinárias, 1890-1903. [4], 
II. 72-72 v, Acta de 1 de Julho de 1896) 

205 



base de todo o ensino artístico é o desenho",3 e o número de alunos da aula de Desenho 

se aproxima da centena, seriam precisos dois professores. Não se abalança a propor 

aumento de cadeiras mas diz não prescindir, como evidente subterfúgio, de três cadeiras 

auxiliares como Geometria plana e no espaço, geometria descritiva estereotomia/ 

perspectiva e teoria das sombras; Anatomia aplicada às artes, higiene e legislação 

de edifícios; Estética, história de arte geral e pátria geografia e arqueologial 

O discurso de Samodães, na abertura da exposição anual desse ano, acentua "as 

tendências democráticas das sociedades que tornam indispensável a instrução (...), em 

que não (será) a arte excepção à regra", e reconhece a validade de uma "república artfetica" 

onde gostaria de ver representadas a "escola portuguesa" que não tínhamos, a renovada 

busca de um credo nacionalista... 

Alquebrado, João António Correia retira-se, sendo substituído por Marques de A retirada de João António 
Correia 

Oliveira, ficando vago o lugar de professor de Desenho. Marques de Guimarães, interino 

de Escultura, presta provas, em 94, e é considerado insuficiente.14 

Sucede-lhe António Couceiro, prolongando a interinidade daquele até à nova 

"viuvez" da Escola. Falecia poucos meses depois, em 6 de Junho de 95, sendo substituído 

na regência por Alves Pinto. Sardinha é agora o Director, após a morte de Correia, em 

Março de 96; Alfredo Torquato Pinheiro, professor da Escola Infante D.Henrique, vai 

preenchendo a vaga de Desenho até ao concurso e nomeação de José de Brito, único 

concorrente às provas realizadas em Julho de 96. Já em Março, era secretário interino 

da Escola, substituindo Tadeu. Ventura Terra, em Abril desse ano, era nomeado académico 

de mérito da Academia portuense... 

Reconhecerá Samodães, em 98, a sua avançade idade, as virtudes da parcimónia o conde de samodães e 
o expirar do século 

administrativa e, se o corpo docente era "selecto e competente", pressentia o expirar do 

século, esvaído em dificuldades, e um "quietismo", um "sono pesado" quanto ao ensino 

das belas artes. 

J E.S.B.A.P. - Correspondência para o Governo [5] 1893-1900, fl.47 v. 
4 Vide acta da conferência geral de 14 de Novembro de 1894, II. 128 v. 
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O único brado enérgico, a fava das artes, tinha sido o de António Arroyo, inspec- António Arroyo e as Artes 

tor das escolas industriais e das de desenho industrial da circunscrição do norte, onde 

substituiu Joaquim de Vasconcelos, em 92. Referia-se Samodães às três conferências 

que António Arroyo pronunciara no Instituto Portuense de Estudos e Conferências, 

em Maio desse ano, onde discorrera sobre o critério da comoção estética, considerada 

como geradora da obra de arte, e sobre outros "pontos de vista estéticos" que antecipa

vam uma abordagem mais particularizada das obras de Soares dos Reis e Teixeira 

Lopes.1S Mas o que ele Samodães não relatava era a crítica implícita ao academismo que 

do texto subsumia! 

Pa António Arroyo passariam, todavia, linhas de empatia, a reter, que conduziam 

a Teixeira Lopes, Veloso Salgado e Marques da Silva...,ò 

Em Setembro de 97, o Conselho da Academia apresentava propostas ao Director 

Geral da Instrução Pública conducentes à reforma dos programas dos cursos escolares o regulamento interno de 
1897 

e ao estabelecimento de um regulamento interno da Escola Portuense de Belas Artes, 

articulável com o regulamento anterior. São textos instauradores, aceites com pequenas 

modificações e aprovados pa despacho de 10 de Novembro de 1897.,7 Regulamento e 

programas resumem o essencial da doutrina balizadora das praticas escolares até às 

reformas da República e foram logo implementados no ano lectivo de 1897/98. 

Quanto à carta de arquitecto, também contida na proposta, o Conselho Superior 

de Instrução Pública foi da opinião que se sobrestivesse na resolução. 

No "cenário sempre móvel das coisas humanas", no "profundo desmaio" se 

Arroyo António - Soares dos Reis e Teixeira Lopes/Páginas de critica de Arte. Porto, 1899. 

António José Arroyo (1856-1934) era engenheiro pela Academia Politécnica do Porto e crítico de arte. Dedicou-

-se a problemas do ensino industrial e comercial.Foi engenheiro do quadro de Obras Públicas, Inspector das 

Escolas Industriais tendo sido nomeado em 23.12.1899, quando os Museus Industriais e Comerciais se extinguiram, 

para o cargo de adjunto do Inspector Geral do Ensino Técnico das Escolas Industriais e Comerciais. Era irmão 

de José Diogo Arroyo, professor da Academia Politécnica e do Instituto Industrial do Porto e de João Marcelino 

Arroyo (vide supra, nota 2). 

António Arroyo dirigiu em 1900 os trabalhos da comissão organizadora da representação de Portugal à Exposição 

Universal de Paris. Foi acérrimo delensor do projecto de Marques da Silva para o monumento ao Marquês de 

Pombal, em Lisboa. 
17 E.S.B.A.P. - Correspondência entrada do governo 1864-1898 [2], oficio de 13 de Novembro de 1897, fl.140-

142 v. 



achavam, quando, pelas mutações políticas, o conselheiro Elvino José de Sousa e Brito, 

em Agosto de 98, sobraça a pasta das Obras Públicas, no Ministério de Luciano de Castro. 

Engenheiro, professor e parlamentar, havia feito o curso complementar de Arquitectura 

na Academia Portuense. Visitara o Porto em Outubro e, ciente da precaridade das ins

talações da Academia, logo ordenou ao Directa das Obras Públicas, o conselheiro Araújo 

e Silva, que, de acordo com o Inspector, "procedesse a todas as obras indispensáveis, 

para que as aulas se reparas-sem, se ampliassem (..) e se garantisse a segurança em 

todas as galerias e suas depen-dências.18 Dois anos bastaram para que "o braço robusto 

do ministro (levantasse) das ruínas um estabelecimento que não podia subsistir por mais 

tempo". " 

Estava realizada a parte material do edifício, faltando apenas a verdadeira or

ganização do ensino... 

O século terminara. Joel falecera na flor dos anos,M Correia da Silva, concorrendo 

com Eduardo da Costa Alves Júnior, Norte Júnior e Jaime Inácio dos Santos, parte como 

pensionista de Arquitectura para Paris;21 Fernandes de Sá, bolseiro de escultura, com 

O Rapto de Ganimedes, obtivera uma menção honrosa no Salon;n Sardinha participava 

na escolha do pavilhão português para a Exposição de Paris, de 1900, e certamente 

preferira Terra a Raul Lino... 

Samodães e, com ele, a Academia pedem a Hintze Ribeiro a confirmação da 

nomeação de Elvino de Brito, como académico honorário, "atendendo ao seu mérito 

científico, mas principalmente, pelas magníficas obras que, quando Ministro das Obras 

Públicas se dignou mandar executar"23 (Um ano depois, José de Brito propõe idênticas 

18 

Vide Catálogo da 9' exposição dos trabalhos escolares [...], nos anos escolares de 1898 e 1899 [...], Porto, 

1900. 
1V 

Idem. ibidem, discurso do Sr. Conde de Samodães, p. VIII (introdução). 
20 

Na sessão de 24 de Novembro de 1899 é proposto um voto de pesar pelo falecimento de Joel da Silva Pereira 

(E.S.B.A.P.- Actas das sessões das conferências ordinárias 1890-1903 [4], (1.101 v - 102 v). 
2 1 E.S.B.A.P. - Actas das conferências gerais [1897-1922], acta de 11 de Setembro de 1899, II. 7 v - 8; Eduardo 

da Costa Alves Júnior foi excluído do concurso porque "não havia cumprido as condições do programa"; vide 

o programa do concurso in Correspondência para o governo, S, 1893-1900, (1.120 v-122 v e II. 125V-129. 

Idem . ibidem . nota supra 2 1 . (1.70-8. 

E.S.B.A.P. - Correspondência para o governo,5, 1893-1900, ofício de 13 de Julho de 1900 (I 147v-148v 

208 

O Ministro Elvino de Sousa < 

Brito e as instalações d; 

Academia 



honrarias para Araújo e Silva).24 

Em Novembro de 99, José de Brito propõe Teixeira Lopes para novo académico 

de mérito, ocupando a cadeira vaga de Joel, "atendendo ao bem conhecido mérito do Teixeira Lopes académico 
de mérito 

estatuário" e porque a Academia já possuia as ofertas de A Viúva e o esboço, em gesso, 

do Monumento ao Infante D. Henrique,25 com unânime aceitação do Conselho. A no

meação é confirmada também em 13 de Julho de 1900, ano do grande sucesso do escultor 

na Exposição Universal de Paris, onde obteve um Grand Prix, certamente uma das 

razões invocadas para posterior condecoração pelo Governo Francês, com a Cruz de 

Cavaleiro da Legião de Honra. 26 

Mais um pretexto para um júbilo nacional e, sobretudo, portuense. Marques da 

Silva felicita-o, porque é um acto de justiça e porque "(dos) sonhos passados da nossa 

época de Paris alguma realidade surge e aparece, o que é uma felicidade grande. A que 

acaba de obter alegra-me e também me atinge um pouco, por ter participado dos seus 

sonhos".27 

Pa aqui se compreende a nomeação de Teixeira Lopes, sem concurso, para pro

fessor efectivo da cadeira de Escultura, por decreto de 24 de Outubro de 1901, processo Teixeira Lopes professor 
efectivo da cadeira de 

em que se empenharam Adães Bermudes, Guedes de Oliveira e o próprio Conde de Escultura 

Arnoso que, tal como El-Rei, tinha ficado muito sensibilizado com a recepção que Teixeira 

Lopes havia feito ao príncipe Luís Filipe, no atelier de Vila Nova de Gaia, por iniciativa do 

Presidente da Câmara do Porto, conselheiro Wenceslau de Lima. 

Marques da Silva felicita-o. "É um magnífico exemplo e um golpe terrível nos tais 

concursos, sejam quais forem".28 

A morte de Tadeu Furtado, ocorrida neste mesmo ano, após 60 anos ao serviço A morte de Tadeu Furtado 

E.S.B.A.P. - Correspondência para o governo, Livro 6, 1900-1908, II. 38-38v. 
25 

José Marques da Silva e António Teixeira Lopes haviam oferecido à Academia os seus projectos moldados 

em gesso do monumento ao Infante D.Henrique, tendo o primeiro a epigrafe Lusitânia e o segundo a de Pelos 

mares nunca dantes navegados (E.S.B.A.P. - Actas das sessões das conferências ordinárias 1890-1903 [4], Acta 

de 19 de Fevereiro de 1894, I I . 42-42v. 
2 6 Em 22 de Agosto de 1901. 
27 

A.C.M.T.L. - [Cartas de Marques da Silva a Teixeira Lopes], carta datada do Porto de 10/08/901; carta também 

publicada in Ao correr da pena/Memórias de uma vida, o. c , p.291. 

Idem, ibidem, carta de 30/10/1901. 2 0 9 



da Escola, levou ao concurso do lugar de secretário da Escola, tendo sido classificado José de Brito secretário da 
Academia 

em primeiro lugar José de Brito.29 

A Escola de algum modo se renovava... E para tanto contribuía, ainda, a proposta 

de nomeação dos novos académicos de mérito, na conferência de 8 de Março seguinte, 

Marques da Silva e Fernandes de Sá, no momento em que se concluiram e votaram as 

provas para o concurso de pensionista em Paris, na classe de Pintura Histórica, a que 

concorreram Constantino Fernandes, Raul Maria Pereira, Acácio Lino e Manuel Teixeira 

da Silva. M (Constantino Fernandes foi o mais votado, em mérito relativo, a contragosto 

de Marques de Oliveira, mais interessado num candidato da própria Academia). 

Marques da Silva é nomeado académico de mérito, por portaria de 7 de Novembro Marques da silva nomeado 
académico de mérito em 

de 1902, e do facto dá Samodães notícia ao Arquitecto.31 E, assim, no ano lectivo de 1902 

1902/1903, na conferência geral de 31 de Agosto, Marques da Silva aí toma lugar, 

participando nas classificações dos alunos onde estão, entre outros, os futuros arquitectos 

Francisco d'Oliveira Ferreira, Leandro de Morais, Manuel Marques, os pintores Acácio Lino, 

Júlio Vaz, Armando Basto, Pedro de Figueiredo e os escultores José de Oliveira Ferreira, 

Alves de Sousa, Rudolfo Pinto do Couto e António de Azevedo. 

Desde já, era notório o magistério de Teixeira Lopes, como significativa era também 

a concessão do Prémio Soares dos Reis a Francisco de Oliveira Ferreira, no seu 22ano 

de Arquitectura. O tema proposto para o concurso era Uma estação ou pavilhão de 

espera para linha de americanos. 32 

Marques da Silva, concluída a classificação dos alunos, pede para se retirar "em 

29 
E.S.B.A.P. - Actas das conferências gerais [1897-1922], Acta de 21 de Setembro de 1901, ti.10 v-17 v; vide 

Programa do Concurso (E.S.B.A.P. Livro 6/Correspondência para o governo 1900-1908, oficio de 30 de Abril de 

1901, fl.25-26. 
30 

Vide Programa do concurso (E.S.B.A.P. - Livro 6/Correspondância para o governo 1900-1908, acompanhando 
o oficio de 18 de Dezembro de 1901, fl 46-48. 
31 

A.M.S. - [Carta de Samodães] de 25 de Novembro de 1902 , transe, ap. doe. n° 2; a nomeação vem publicada 

no D.G. n8266 de 24 de Novembro; vide representação do Conselho académico enviada à Direcção Geral de 

Instrução Pública em 29 de Março de 1902 (E.S.B.A.P. - Livro / Correspondência para o governo 1900-1908, f l . 
57-58, transe, ap. doe. nB 3. 
32 

Vide Catálogo da 12' Exposição dos trabalhos escolares dos alunos da Escola Portuense de Belas Artes [...] 
Ano lectivo de 1902-1903, Coimbra. Imprensa da Universidade, 1903, p.31. 
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consequência dos seus muitos afazeres, dizendo que anuia a todas as resoluções que 

a conferência tomasse, aproveitando também (a) ocasião para agradecer (a) sua nomeação 

para académico de mérito (...), distinção que muito o honrava".M 

Exausto, Samodães, continua a não ver atendida a criação de novas cadeiras 

tomando~a em agravo, perante a reforma da Academia de Belas Artes de Lisboa, e, por 

isso, pede a demissão que lhe vai sendo adiada;34 os alunos pedem "modelos vivos 

femininos" e a petição é aprovada por maioria; a Câmara Municipal pede as chaves das 

antigas aulas de Desenho e Arquitectura para Rocha Peixoto começar a dar instalação 

ao Museu Municipal; Correia da Silva vai já na sua sexta tentativa de admissão à Escola 

de Belas Artes de Paris, embora vã enviando alguns trabalhos realizados no atelier 

preparatório de Pascal; M Constantino Fernandes trabalha na Academia Julien, sob a 

direcção de Laurens; a proposta de José de Brito para a indispensabilidade de des

dobramento da cadeira de Desenho é aprovada pelo Conselho escola e exposta à Direcção 

Geral, com a sugestão de nomeação de um professor auxiliar. M 

Nos começos do ano de 1904, Acácio Lino terminava as suas provas do concurso Acácio Lino bolsei! 
Paris 

para bolseiro em Paris, na classe de Pintura Histórica, em conformidade com o programa 

de 11 de Novembro do ano findo.37 Fora o único candidato e realizara um Camões ante 

o túmulo de Natércia, tendo sido aprovado por unanimidade.38 Por portaria de 9 de 

Março, fora nomeado pensionista do Governo para ir estudar no estrangeiro. 
Teixeira Lopes mostra-se interessado em participar na Exposição Universal de 

33 
E.S.B.A.P. ,4cfas das Conferências Garais [1897-1922], fl.24. 

Teixeira Lopes, com o Dr.Gaspar Baltar, director de O Primeiro de Janeiro, e Oliveira Alvarenga fazem diligências 

pessoais junto de Luciano de Castro, da oposição progressista, no sentido da criação de novas cadeiras, na 

perspectiva reformista já proposta para Lisboa. 

Será mandado regressar ao Reino. cfr. despacho ministerial de 23 de Setembro de 1903. (E.S.B.A.P. - 3/Offeios 

entrados do Governo 1898-1910, oficio de 25 de Setembro de 1903, f l . 19). 

No ano lectivo de 1903-1904 matricularam-se 83 alunos, quando em 1890 havia apenas 47; vide E.S.B.A.P. 

- Le6 - Correspondência para o governo, 1900-1908, ofício de 27 de Fevereiro de 1904, fl.76 v-78 v, transe, ap 

doe. n s 4. 
37 

Vide processo do concurso enviado à Direcção Geral da Instrução Pública (E.S.B.A.P. - LB6/Correspondência 
para o Governo. 7 de Março de 1904); o programa do concurso foi publicado no Diário do Governo nB255, de 
12 de Novembro de 1903. 
38 

E.S.B.A.P. - Actas das Conferências Gerais, [1897-1922], Acta de 25 de Fevereiro de 1904, fl.25 v; vide, ainda, 
o processo do concurso, cfr. supra, nota 37 
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S.Luís, nos Estados Unidos da América, e no âmbito da Academia e da exposição organiza-

se um júri de selecção de que fazem parte Marques de Oliveira, Cândido da Cunha e Alves 

Pinto. O mesmo Teixeira Lopes e José de Brito entregam pessoalmente ao Rei uma 

mensagem da Academia impetrando o seu patrocínio para recomendar ao Governo a 

reforma da Aca-demia.39 

No final do ano lectivo, o Prémio Soares dos Reis é atribuído a Francisco de 

Oliveira Ferreira e Leandro de Morais que recebem uma primeira menção e o Prémio Barão 

de Castelo de Paiva é atribuído a A Ceia de António Carneiro, já, então, regressado da 

sua estadia parisiense.40 

No relatório de Dezembro, deste ano, lamenta o Conde de Samodães que, depois 

da Câmara dos Deputados ter votado a proposta de reforma da Academia, já em Abril 

de 1902, que logo transitaria para a Câmara dos Pares, onde obtivera parecer favorável 

da Comissão da Instrução Pública, nunca tivesse merecido as honras da discussão e ousa 

pedir ao actual Ministro a renovação da petição na próximo sessão legislativa. Também 

aqui a dilação era instrumento e manobra das inércias acumuladas... 

Bastas vezes se abeirou do trono Teixeira Lopes e realizara mesmo os retratos 

de D.Carlos e da Rainha D .Amélia. Agora proporá o régio casal para académicos de mérito 

da Academia, com unânime assentimento.41 

O Prémio Soares dos Reis é novamente atribuído a Francisco de Oliveira Ferreira, 

então no seu 4eano de Arquitectura, e o 2S prémio a Leandro de Morais que nesse ano 

terminara o curso de Arquitectura com 18 valores e louvor. Também José de Oliveira Ferreira 

e Alves de Sousa terminavam os seus cursos de Escultura, com altíssimas classificações. 

A exoneração de Samodães é aceite nos finais de Dezembro desse ano e será Exoneração do conde de 
Samodães 

39 

E.S.B.A.P. - Actas das Conferências Gerais [1897-1922], Acta de 19 de Abril de 1904. 

Partira para Paris em Janeiro de 1897, graças a um subsídio do primeiro Marquês da Praia e de Monforte 

(adicionado com a mensalidade de Alberto de Oliveira e certamente outros contribuintes), clr. França, José-

Augusto -António Carneiro 1872-1930, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1973, p,16; no concurso ao Prémio 

Barão Castelo de Paiva apareceu um só concorrente, António Carneiro Júnior, que apresentou o quadro A Ceia; 

o Conselho resolveu conferir-lhe o prémio de 90$000 rs. e que o quadro estivesse exposto no Ateneu D.Pedro 

por espaço de oito dias (E.S.B.A.P. - Actas das Conferências Gerais [1897-1922] , Acta de 31 de Agosto de 1904, 

fl.29v. 
4 1 E.S.B.A.P. - Actas das Conferências Gerais [1897-1922], Acta de 18 de Janeiro de 1905, fl.30-31v. 2 1 2 



substituído pa Leopoldo Mourão, até então Governador Civil do Porto. * O novo Inspec

tor, como a seu tempo escrevemos, representava segmentos importantes da sociedade 

portuense. Fora deputado pelo Porto, vogal do Conselho de Administração dos Caminhos Leopiodo Mourão inspector 
da Academia 

de Ferro Portugueses, Presidente da Direcção da Associação Comercial do Porto, Director 

da Associação Industrial Portuense. Gravitava no círculo de Teixeira Lopes e era sócio 

instalada da jovem Sociedade de Belas Artes do Porto, uma associação que procurava A sociedade de Belas Artes 
do Porto 

constituir-se já em Novembro de 1898, com uma Direcção interina presidida por Teixeira 

Lopes e composta também por João Augusto Ribeiro, Júlio Ramos, Guedes de Oliveira, 

José de Brito, Júlio Costa, Marques da Silva, Marques de Oliveira, Oliveira Alvarenga, 

Eduardo Moura, José Teixeira Lopes, David Ramos, António Peres Guimarães e Marcos 

Guedes. * (De facto, só em Março de 1906 começa a ter relevância na Cidade, como 

Associação aglutinadora de diversas personalidades, campo de várias realizações culturais 

que a secção Amigos das Artes ampliava, em estratégias gratificantes).m 

Leopoldo Mourão, felicita o novo Director Geral da Instrução Pública, Agostinho 

de Campos, "ousando esperar a protecção (...) na reforma inadiável (da) Academia" e 

nesta mesma sessão são propostos para académicos Veloso Salgado, José Joaquim 

Teixeira Lopes Júnior, Gouveia Pereira e José de Figueiredo. O Inspector julga que "dentre 

os nomes apresentados o que tinha direito a esta distinção era (...) Veloso Salgado pelos 

seus incontestáveis méritos artísticos",45 

O ano lectivo era assinalado pela conclusão do curso de Escultura de Rudolfo 

Pinto do Couto e do curso de Arquitectura Civil de Francisco de Oliveira Ferreira, mais 

uma vez distinguido com o Prémio Soares dos Reis, * e pela admissão à Escola de Heitor 

Cramez e Adolfo Marques. 

4 2 Samodães é exonerado pelo decreto de 26 de Dezembro de 1905, D. G. n°9 de 12 de Janeiro de 1906 (E.S.B.A.P. 

- 3" Ofícios entrados do Governo 1898-1910, t i . 23v-24). 
4 3 Vide Projecto de Estatutos da Sociedade de Belas Artes, Ano de 1898 in Arquivo do Governo Civil do Porto. 
4 4 Vide Sousa. Fernando de [e outros] - Arquivo do Governo Civil do Porto, Porto, 1988, pp. 42-43. 
4 5 E.S.B.A.P. - Actas das Conferências Gerais [1897-1922], Acta de 31 de Agosto de 1906, II. 39v. 
4 6 O tema do concurso era um projecto de invenção em Arquitectura Civil, executado em quatro sessões de três 

horas, Belvedere ou mirante no alto de um Parque, ctr. Catálogo da 15' exposição dos trabalhos escolares dos 

alumnos na Escola Portuense de Bellas Artes (...) no ano lectivo de 1905-1906, Coimbra, Imprensa da Universidade, 

1906, p.31. 2 1 3 



O ano civil findaria c o m a morte prematura de Sardinha, em 28 de Novembro d e Morte do Arquitecto silva 
Sardinha 

1906. Logo, na Conferência de 3 de Dezembro, foi Marques da Silva nomeado para reger 

interinamente a cadeira de Arquitectura Civil, esperando Leopoldo Mourão que ele acei te Marques da s«va • a re
gência interina da cadeira 

a comissão, "pela sua muita competência, como distinto arquitecto e académico de mérito de Arquitectura CMI 

(da) Academia " , propondo-lhe, então, o horário da respectiva aula, a funcionar das 18 às 

20 horas todos os dias, excepto quintas feiras e feriados, até a o fim das férias d a Páscoa 

e das 18 às 21 horas, daí e m diante.47 O Directa Geral, por telegrama de 18 de Dezembro, 

infama a Academia que o Ministro, p a despacho de 15 de Dezembro, nomeara professa 

interino de Arquitectura civil o académico de mérito Marques da Slva, devendo aquela abrir 

concurso para esse lugar, com a brevidade possível, 

O programa respectivo foi elaborado na conferência ordinária de 21 desse mês 

e logo enviado à Direcção Geral, tendo sido publicado no Diário do Governo n 2 l , de 2 

de Janeiro de 1907. A prova a que os candidatos devem satisfazer, conforme o programa, 

é um projecto de arquitectura monumental, com prévio esboceto. Este será feito em 12 

haas consecutivas, constando de plantas, alçados e cortes e a sua conversão em desenho 

definitivo, "com as sombras e tintas convencionais e os detalhes das principais molduras 

e ornatos", será realizado em 40 sessões de 8 horas. O projecto será acompanhado de 

uma memória justificativa, com as indicações relativas à disposição, proporção, estabilidade, 

decaação e salubridade do edifício. 
O júri preparatório, constituído por Teixeira Lopes, Marques de Oliveira e José de Marques da silva e o con

curso para a cadeira de 

Brito, iria presidir aos trabalhos d o concurso, tendo terminado o prazo de 1 d e Fevereiro, Arquitectura CÍVÍI 

c o m dois concorrentes apenas , Marques d a Silva e Correia d a Silva. Dos três pontos 

elaborados pe lo júri preparatório, que eram um Projecto de Governo Civil, uma Estação 

Telegrafo-Postal e Um Liceu, foi escolhido o último com a expl ic i tação do programa. * Tema do concurso.- umiiceu 

Vide o oficio enviado ao Director Geral da Instrução Pública propondo Marques de Oliveira para director 
interino da Academia e Marques da Silva para interino de Arquitectura (E.S.B.A.P. - Livro 6/Correspondência para 
o Governo [1900-1908], 4 de Dezembro de 1906); vide também o ofício de Leopoldo Mourão dirigido a Marques 
da Silva (E.S.B.A.P. - L" n'3/Oficios para diversas autoridades 1903-1908, fl.25v-26, transe, ap. doe. n° 5). 
48 Cfr. Relatório do Júri preparatório (E.S.B.A.P. - Livro 6/Correspondência para o Governo (1900-1908], 16 de Abril 
de 1907. 
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Os trabalhos do concurso foram recolhidos a 3 de Abril e oito dias depois os dois 

candidatos prestavam a prova escrita, respeitante à memória prevista. 

Reuniu-se a Conferência em 12 de Abril, para julgar os trabalhos, presidida pelo 

Director e professor de Pintura, Marques de Oliveira, com a presença dos académicos de 

mérito Araújo e Silva, Ventura Terra, Veloso Salgado e os professores Teixeira Lopes e 

José Brito. 

Salgado não participou nas votações, pois ainda não estava confirmado como 

aca-démico de mérito, e foi "aprovado por unanimidade o candidato José Marques da 

Silva, arquitecto de primeira classe pela Escola de Paris e actual professor interino da 

cadeira d'Arquitectura".49 

À volta do tema dos liceus e suas tipologias andava Marques da Silva, desde 

1902, projectando o Liceu do Porto, na rua do Triunfo, e o equipamento escolar havia 

constituído uma área, e pelo menos um tema, dos seus concursos parisienses... M 

Correia da Silva, que em Paris somara insucessos, mostra um mau perder, pro

testando contra a validade do concurso, porque Marques da Silva, no seu entender, 

"apresentou-se trinta dias depois de aberto aquele concurso com os trabalhos de gabinete 

já feitos", que "era colega dos membros (do) júri," que os seus trabalhos eram superiores 

e que Marques da Silva era Arquitecto da Câmara Municipal do Porto, dos Caminhos de 

Ferro, das Obras da Bolsa, Professor do Instituto Industrial e Comercial do Porto e 

"cumulativamente um dos arquitectos mais procurados n'esta cidade, o que lhe tomará 

muito tempo quotidianamente, inibindo-o assim de desempenhar o novo cargo"!5 I 

Leopoldo Mourão junta uma informação ao requerimento de Correia da Silva, 

mostrando terem sido "rigorosamente observadas todas as formalidades exigidas no 

programa aprovado pelo Governo"; que o Conselho da Academia teve tanto escrúpulo no 

julgamento que o incumbiu de convidar Ventura Terra que lhe "dava garantia da im-

4 9 E.S.B.A.P. - Actas das Conferências Garais [1897-1922], Acta de 12 de Abril de 1907, II. 41v-42v. 
5 0 C«r. Capítulo II, nota 72. 

E.S.B.A.P. - Livro 6/Correspondência para o Governo [1900-1908], Cópia do requerimento de António Correia 

da Silva enviado ao Director Geral, Agostinho de Campos, em 19 de Abril de 1907. 



parcialidade da sua opinião" e que Marques da Sirva "tem regido a cadeira de arquitectura 

(...) com zelo, assiduidade e proficiência, sendo notável o aproveitamento dos seus dis

cípulos". 

Marques da Silva é provido no lugar de professor proprietário da cadeira de 

Arquitectura Civil, por diploma de 26 de Julho de 190752 escassos meses após a obtenção 

do Grau de oficial da ordem de S.Tiago do mérito científico literário e artístico, que lhe Provimento de Marques da 
Silva 

é concedido por proposta da Sociedade Martins Sarmento, em Guimarães, com as mo

tivações que, em próximo capítulo, mostraremos em pormenor...M 

No final do ano lectivo, a que nos vimos reportando, tem lugar a 16a Exposição 

dos trabalhos escolares dignos de distinção, a que se juntavam os trabalhos enviados 

de Paris por Acácio Lino, dos quais se destacava o óleo Na ilha dos Amores.54 Na 

sessão solene, então realizada no Museu Municipal, para distribuição de prémios e diplo

mas, Leopoldo Mourão fala da necessidade de uma reforma "que elevasse a Escola e 

a colocasse a par das exigências do ensino artístico moderno", elogia o trabalho do falecido 

professor Sardinha e justifica a pertinência da escolha de Marques da Silva "que em 

poucos meses (...) mostrou bem o quanto vale o saber que transmitiu aos seus discípulos A pertinência da escolha 
de Marques da Silva 

e a aptidão deveras notável que revelou para o professorado. Os alunos de arquitectura 

(...) dizem eloquentemente nos trabalhos (...) expostos como em tão pouco tempo se entrou 

n'um caminho diferente do que até (então) era seguido".M 

Até onde chegava a inovação? Falava-se na "excelência" do método e de uma 

elevada compreensão da arte". Exalta-se, na secção de Arquitectura, a qualidade do A qualificação do desenho 

desenho e, embora a cópia da estampa seja ponto de partida, o progresso passa pela 

utilização de uma escala diferente do original. Os alunos revelam ser bons aguarelistas 

nos estudos de bases, capitéis e entablamentos a grande escala, com uma boa marcação 

Cfr. Diário do Governo de 6 de Agosto de 1907. 

Foi-lhe atribuído o grau de Oficial da Ordem de S. Tiago, por diploma de 22 de Fevereiro de 1907, D. G. de 

15 de Março de 1907. 

Vide Catálogo da 16a Exposição dos Trabalhos Escolares dos alumnos (...] no anno lectivo de 1906-1907, 

Coimbra. Imprensa da Universidade, 1907. p.39. Ai foram expostos ainda Sansão puxando a mó e Nascimento 

da Virgem, de Murillo (cópia). Os três trabalhos constituíam os envios de Paris, do pensionista. 
5 5 Vide Eschola Portuense de Bellas Artes in "O Comércio do Porto", 2 de Novembro de 1907. 9 1 f S 



das sombras e da cor. E, assim, são considerados brilhantes os trabalhos de Heitor Cramez. 

A atenção dada à planta, como parte predominante do projecto, vai constituir uma 

constante na atitude de projectaçào de Marques da Silva. Dela fará o seu ponto de honra 

e, com ele, veicula as ideias "beauxartianas" da planta, do "partido" que ela deve pro

porcionar no agenciamento e geração do projecto. 

Os projectos de um Pavilhão de banhos n'um parque ou de um Museu Mu

nicipal, apresentados na exposição, se respondem tematicamente às exigências sociais, 

acentuam disciplinarmente como diria o Comércio do Porto a tendência de saber fazer 

a planta, apresentando composições especiais de interpretação. E vai mais longe, quando 

servindo-se, embora, das palavras de Leopoldo Mourão, diz que "Marques da Silva operou 

com o seu método de ensino uma revolução". A exemplificação faz-se, fundamentalmente, 

com os projectos de Emmanuel Ribeiro e Carlos de Sousa. 

Leopoldo Mourão empenhava-se, na verdade, num projecto de reforma apresentado, 

já, em Janeiro de 1907 e novamente proposto um ano depois. ** 

Da proposta resulta, ainda, a distinção entre Academia e Escola. Pretende-se que 

aquela superintenda no ensino artístico, em harmonia com os mais recentes trabalhos 

sobre belas artes, é valorizado o papel do Ateneu D.Pedro, o fomento das exposições 

de arte e a promoção de conferências sobre estética e história de arte, monumentos 

nacionais e arqueológicos, devendo proceder-se ao arrolamento de objectos de arte 

existentes no norte do País. 

Quanto à Escola de Belas Artes, a reforma propõe um quadro de sete professores 

de ensino técnico e quatro professores de ensino teórico. Verifica-se que se deseja um 

total de onze cadeiras, com a maioria destas distribuídas por partes. Exemplificando com 

a 42 cadeira técnica Arquitectura esta trataria numa primeira parte do Desenho arqui

tectónico, na segunda parte de Arquitectura grega e romana e estilos arquitectónicos, na 

terceira da Arquitectura doméstica e ornamental e, finalmente, numa quarta parte, de 

Teoria da Arquitectura. 

56 E.S.B.A.P. - Livro 6/Correspondência para o Governo. 11.122-132v, transe, ap. doe. n8 6. 



Desde já adiantamos que, pelo menos quanto à Arquitectura respeita, a proposta 

passa quase literalmente à reforma de 1911, intitulando-se, então, a cadeira, diferen-

temente,como 5scadeira/Arquit9Ctura Civil. 

Também nela são expressos, já, os cursos preparatórios, com a duração de três 

anos, ou de habilitação para os cursos especiais distribuídos por cinco anos, com uma 

similitude de distribuição na referida reforma de 11. 

Outras disposições do projecto provam-nos à evidência o aproveitamento posterior 

de toda a sua filosofia, com a contemplação de zonas sensíveis, tais as disposições 

transitórias, as da obtenção do diploma, com sugestões de Marques da Silva que mais 

evidentes e comprováveis se tornam na sequente e aludida legislação. Há que ver estas 

propostas reforçadas também pela acção da Sociedade dos Arquitectos Portugueses, 

nomeadamente na presidência de Ventura Terra.57 

Algumas das sugestões contidas nas propostas de reforma procuram ser con

cretizadas por Joaquim de Vasconcelos, num voluntarismo aceitável numa época de Joaquim de Vasconcelos « 
os cursos deHistóriade Arte 

arrastamentos de decisão, ao propor, no começo do novo ano lectivo a organização gratui

ta dos cursos de História da Arte e História da Arte Decorativas especialmente a de 

Portugal.58 

Organizará, de facto, um curso sobre História da Arte Nacional cujo programa, 

graduado em elementar, complementar e comparado, entregara na secretaria da Academia 

portuense em Novembro de 1907, abrangendo também as Artes Decorativas elementares. 

5 7 Na sessão de 29 de Agosto de 1906 da Sociedade dos Arquitectos Portugueses, presidida por Ventura Terra, 

trocam-se impressões sobre uma reforma do ensino da arquitectura em Portugal (cfr. Anuário da Sociedade dos 

Arquitectos Portugueses, Ano II, 1906, Lisboa, 1906, pp.1-2); vide ainda: Campos, Alfredo M. da Costa - O título 

de Arquitecto em Portugal in "Anuário [...]", ano III, 7, pp.32-33; Pessanha, D.José - A educação do Architecte 

in "Anuário [...]", ano III, 1907, pp.51-53; na sessào de 25 de Julho de 1908, ainda sob a presidência de Ventura 

Terra, "[discute-se] largamente a necessidade de reformar o curso de Architectos nas Escolas de Bellas Artes de 

Lisboa e Porto" (in "Anuário [...]", ano IV,1908, p.2). No mesmo número, na rubrica Assuntos Técnicos, vide Ensino 

de Architecture (parecer da Sociedade dos Architectos Portugueses), dirigido ao Director Geral de Instrução Secundária, 

Superior e Especial, datado de 16 de Dezembro de 1908. Quanto à Escola Portuense, escreve-se sobre a "ex

trema deficiência", dizendo-se que "não dispõe para a educação dos seus alumnos arquitectos de uma única 

cadeira científica, de uma simples cadeira técnica auxiliar" (p.19). 

5 8 A proposta de Joaquim de Vasconcelos é de 10 de Novembro de 1907 e é aceite pela Conferência ordinária.de 

20 de Dezembro seguinte (cfr. E.S.B.A.P. - Livro n!3 /Ofícios para diversas autoridades 1903-1908. 27 de Dezembro 

de 1903, fl.33v. 0 1 Q 



Em Maio de 1908 publicava no n941 da revista Arte o programa de quatro con

ferências que esperava realizar no mês seguinte, abrindo o chamado Curso livre de História 

da Arte Peninsular, um programa já resumido das 12 conferências que havia previsto 

inicialmente, mas que o avanço do ano aconselhou a reduzir.59 

O material ilustrativo era inédito no que a Portugal respeitava, feito de desenhos 

e recolhas do próprio Joaquim de Vanconcelos. Já em números anteriores da revista 

anunciava que estava traçando um Ensaio que poderia servir de guia para as conferências 

livres que se podiam transformar sucessivamente num curso graduado de História da Arte 

Nacional. 

Segundo as suas palavras, iria procurar demonstrar três teses cujo conteúdo 

resumimos, isto é: primeira, procurar mostrar a intervenção da arte popular nos momumentos 

históricos; segunda, provar a interna relação do sistema decorativo das indústrias caseiras 

com a decoração dos monumentos da região circunvizinha e, finalmente, demonstrar a 

relação dessa decoração mediévica dos monumentos com a arte pré-histórica do Minho 

(Citânia e Sabroso). 

O programa das quatros conferências, impresso em 1908, respeitante ao ano lectivo 

de 1907-1908, cobre os séculos IX a XII e aborda uma temática diversificada em que a 

arte visigótica, o pré-românico e românico, os cultos, os ritos e o simbolismo, a arte 

decorativa, são abordados na perspectiva das persistências e influências. As artes or

namentais são vistas em termos das importações e aculturações da arte indígena, das 

influências das escolas conventuais, das fontes da erudição eclesiástica. É dever nacional 

respeitar e engrandecer a arte popular "em todos os episódios da vida íntima da família 

portuguesa" porque "a ornamentação popular aplicada à madeira ao metal e ao barro (...) 

pode contribuir para a determinação de um estilo nacional". *° 

Um bom leque das ideias expostas constituirá uma base de aprofundamento dos 

estudos de Joaquim de Vasconcelos sobre o românico, que a exposição Arte Românica 

Vide a revista Arte (dirigida por Marques de Abreu), Porto, Ano IV. 41,Maio. 1908, pp.36-37. 
6 0 Cfr. Elencho de Quatro Conferências sobre História da Arte Nacional [...], Porto, Tipografia Universal, 1908. 



em Portugal, em 1914, no Ateneu Comercial do Porto, documentaria, com o duplo em

penhamento de Marques de APreu e de Joaquim de Vasconcelos. O texto da conferência 

que este então realizou constitui o suporte de A Arte Românica em Portugal, concluída 

em 1918. *' Deste modo se preparava a sua docência na Escola de Belas Artes do Porto, 

após as reformas da República, como veremos. 

Reflexões de igual sentido ia fazendo José de Figueiredo sobre alguns aspectos 

da Arte Portuguesa. Sobre a Exposição de 1900 escrevera (talvez mais) na visão suspeitosa José de Figueiredo • a Arte 
Portuguesa 

da comisssão organizadora e de quem vê mal conduzida a sua visão nacionalizadora da 

arte. Preferia como comissários Joaquim de Vasconcelos ou Rocha Peixoto a Ressano 

Garcia ou a António Arroyo. 

O pavilhão de Terra - como escreve - foi a pior escolha possível. Quanto preferia 

um artista capaz de "estilizar uma das nossas casas alpendradas de campo com os seus 

curtos poiais para flores, os seus balcões (...) as escadas exteriores (...) os tectos em 

maceiras"! Ventura Terra" (...) em lugar de algebrismos com que engrolou estilos orientais, 

cruzes de Cristo e esferas armilares (...) deveria (...) ter-se antes inspirado nos caracteres 

que melhor e mais acentuadamente marcam o convento dos Jerónimos".62 

Mas no discurso ambíguo, ele não queria, todavia, fazer a apologia do manueli

no, como estilo construtivo, mas "a linha geral a procurar deveria ser antes a do roma

no". M Julgava José de Figueiredo que não tínhamos um tipo construtivo inteiramente 

definido e por isso ainda "os elementos que mais caracterizam a generalidade dos nossos 

(edifícios) são contudo indiscutivelmente e acentuadamente românicos".M E acrescentaria 

que é no estilo românico "que está (...) a melhor parte da futura renascença arquitectónica 

portuguesa que para ser lógica e duradoura, nele tem de inspirar-se grandemente". 

É sintomático que, em 1901, testemunhe a Marques da Silva a sua muita admiração, 

quando o Arquitecto, na Sociedade Martins Sarmento e em Cedofeita (no projecto inicial), 

Vasconcelos. Joaquim óe-Arte Românica em Portugal, Porto. Ed. Marques Abreu, 1918. 
6 2 Figueiredo, José de • Portugal na Exposição de Paris. Lisboa, 1901, pp. 24-25. 
6 3 Idem, ibidem p.18. 
6 4 Idem, ibidem, p.9. 



se aproximava do neoromânico. w 

Na mesma data, aliás, o mundo das reformas constituía para José de Figueiredo 

mais um pretexto para as suas intervenções críticas no livro e na imprensa diária, no

meadamente a portuense. Associa, com efeito, o legado Valmor à reforma das belas artes, 

cuidando das Academias, Museus, pensionatos e serviços de Belas Artes no Ministério 

do Reino. Vê no legado do Visconde de Valmor a hipótese redentora da educação e do 

estímulo. É extremamente crítico quanto ao ensino arcaico do desenho, com os receituários 

possíveis ao longo de cinco anos de academismos, "(transformando-se) o que deveria ser 

vocação numa profissão". Embora com diferentes objectivos, faz a apologia do desenho, 

tal como Joaquim de Vasconcelos o havia feito, e, quanto ao ensino da Arquitectura, 

reconhece que os estudantes não aprendem rudimentos sequer de aritmética, de geometria 

elementar e descritiva, noções de resistência de materiais... E mais se aproxima de 

Vasconcelos quanto à falta de uma cadeira de História Geral e História de Arte, comum 

aos vários cursos da Academia. ^ 

Desvaloriza a Paisagem na Academia de Lisboa porque "para ser verdadeiro e 

honesto o estudo da paisagem deve (...) ser feito no campo", isto é, uma paisagem em 

termos nacionalizadores, porque "a grande mestra dos paisagistas não pode ser outra 

senão a natureza". Mais um pretexto para as suas teorias sobre o regionalismo que se 

é erro em política não o é em arte, como gostava de afirmar. 

O regionalismo (!) leva-o a advogar a nomeação de Teixeira Lopes, sem concurso, 

para a cadeira vaga de escultura da Academia de Belas Artes do Porto, julgando mesmo 

que ela deveria ser professada no próprio atelier de Vila Nova de Gaia. 

Independentemente da qualidade dos juizos estéticos de Figueiredo, certamente 

mais acertados quanto à Pintura e Escultura, ia dando conta "de um largo e prometedor 

No prefácio ao livro supra citado, refere Marques da Silva e um artigo já anteriormente escrito sobre o arquitecto 
e afirma "que as modernas descobertas da indústria permitem à arquitectura uma ligeireza que nào é a que lhe 
impõe o estilo românico " mas "se nós nào temos, realmente um tipo construtivo inteiramente definido, os elementos 
que mais caracterizam a generalidade dos nossos são contudo indiscutível e acentuadamente românicos" (p.9). 
6 Vide Figueiredo, José de - O legado Valmor a a reforma dos Serviços de Bellas-Artes, Lisboa. M, Gomes Editor, 
1901, pp.6-8. 



movimento arquitectónico" que Monteiro, Terra, Adães Bermudes, Alexandre Soares e 

Marques da Silva exemplificavam.67 

Marques da Silva, para Figueiredo, "é um profundo e um simples - não há nele 

um "exclusivismo" que o prenda a Laloux - (e) a arquitectura é essencialmente uma José de Figueiredo e Mar
ques da Silva 

escultura construtiva, procurando (...) o movimento e a expressão; aquele pelas proporções 

da linha, este pelo carácter que estas mesmas proporções, uma vez combinadas podem 

dar".68 Fragilidades do discurso... 

José de Figueiredo e Vasconcelos, pelos caminhos da crítica possível, no tempo 

português, pelo sentido apelativo às reformas, identificavam-se com os propósitos re

formistas da Academia Portuense. Que Marques da Silva tenha lembrado, já em Agosto 

de 1906, José de Figueiredo como "uma boa aquisição para académico de mérito, inscreve-

se na cúmplice admiração que se dedicavam desde a "liça periódica" de 1897, pela 

"adopção d'um projecto para o edifício da Estação Central do Porto", e que as propostas 

dos mesmos para académicos, em Agosto de 1907, conjuntamente com Cristóvão Aires, 

tenham sido unanimemente aceites significa, pois, mais uma etapa desse público re

conhecimento que a República magnânima, corporizaria em termos institucionais.69 

Em Janeiro de 1909, Leopoldo Mourão, a pedido da Direcção Geral da Instrução, 

que lhe enviara um projecto de reorganização do curso de Arquitectura CMI da Academia 

de Lisboa, para sobre ele se interpor opinião, ouvindo o Conselho Escolar da Academia, 

diz corresponder o referido projecto à orientação que deve ter um curso de Arquitectura 

e, ponderando "quanto é deficiente de recursos científicos indispensáveis à organização 

do ensino arquitectónico (da) Escola", submete-lhe um projecto de reorganização dos 

cursos que não é o projecto de reforma de Estatutos que já tivera a ocasião de apresentar 

em Janeiro de 1908. Estava, sobremaneira, interessado, agora, "em tornar proveitoso o 

Figueiredo, José de - Questões de Arte [...] in "O Comercio do Porto", 22 de Novembro de 1905. 
6 8 Idem, ibidem. 

Os académicos haviam sido propostos na sessão de 31 de Agosto de 1907 por José de Brito e Marques de 

Oliveira. Após a proclamação da República, José de Figueiredo virá a desempenhar o cargo de director do Museu 

de Arte Antiga; Joaquim de Vasconcelos será professor da 8* cadeira/História de Arte, da Escola de Belas Artes 

do Porto. 



ensino da parte artística do curso de Arquitectura, dando-lhe um conjunto de conhecimentos 

teóricos indispensáveis e ainda em desdobrar o curso de Desenho histórico".70 

A Academia reflectia os ritmos da cidade e os seus próprios ritmos. Participa nas A Academia e os ritmos da 
Cidade 

exéquias da Sé, na morte de D.Carlos e Luís Filipe, fazendo-se representar nos funerais 

em Lisboa, por Ventura Terra; sente a morte de José António Gaspar e Sousa Viterbo, 

pro-fessores da Academia de Lisboa, e indica Marques da Silva e Teixeira Lopes para o 

júri do monumento das Guerras Peninsulares, a erigir no Porto, a que acrescenta os nomes 

de Ventura Terra e José Teixeira Lopes, representantes da Sociedade de Belas Artes d o 

Porto.71 Oliveira Ferreira e Alves de Sousa prosseguiam o seu pensionato parisiense em 

Escultura (Marques da Silva e sua mulher eram os fiadores de Alves de Sousa.)72 Neste 

ano lectivo de 1909-10, o Prémio Soares dos Reis era atribuído a Álvaro Morais, com uma 

primeira menção a Baltazar Castro, ambos alunos do 4S ano e o Prémio Barão de Castelo 

de Paiva galardoava Acácio lino com o necessário tema de carácter religioso. Uma manhã 

no jardim de Belém. 
A República precipitava-se inelutavelmente... A instauração da República 

Na sequência da nova adem, Leopoldo Mourão pede a demissão em 10 de Outubro 

a Agostinho de Campos, em face dos acontecimentos políticos, lamentando-se de "não A dsmiòsso de Leopoldo 
Mourão 

poder levar a efeito uma reforma que ambos (haviam) combinado".73 Na sessão ex

traordinária de Abril, de 1911, sob a presidência de Marques de Oliveira, Leopoldo Mourão 

é proposto para sócio honorário "em reconhecimento dos serviços prestados à Academia" 

e porque obtivera benefícios que nenhum predecessor conseguira. Marques da Silva propõe 

mesmo que, "ao remeter-se a proposta para sócio honorário ao Governo, se consignasse 

o sentir unânime (...) e que era desejo da Conferência que (Leopoldo Mourão) continuasse 

Vide oficio de 28 de Janeiro de 1909 dirigido à Direcção Geral da Instrução, acompanhado do projecto de 

reorganização (E.S.B.A.P. - Livro 7/Correspondência para o Governo, pp.12-33. transe, ap. doe. nB 7. 
7 ' Vide ofícios de 19 de Dezembro de 1908 e 9 de Janeiro de 1909, dirigidos ao general Rodrigues Costa, 

Presidente da Comissão Executiva do Centenário dos Heróis das Guerras Peninsulares (E.S.B.A.P. - Livro 7/ 

Correspondência para o Governo, pp. 5 e 10). 
7 2 António Alves de Sousa chegara a Paris em 24 de Janeiro de 1909 após fiança apresentada em 12 de Janeiro, 

em conformidade com o art" 10 do programa do concurso publicado no D. G. nB 145, de 3 de Julho de 1908. 
7 3 E.S.B.A.P. - Livro 7/Correspondência para o Governo, p. 139. 



o seu lugar de Inspector".74 

O Governo da República, com o Decreto de 19 de Novembro de 1910. procurava AS Artes e a República 

assegurar a "integridade e conservação das obras de arte existentes no país" e, com os 

decretos de 26 de Maio de 11, vai mais longe e reforma os serviços artísticos e arqueológicos 

e o ensino das artes plásticas. 

Quanto devera o "plano largamente estudado" da reorganização dos serviços 

artísticos e arqueológicos a Marques da Silva? Certamente uma pequena parte que por 

José de Figueiredo passava. Em Março de 1911, Figueiredo fala-lhe da reforma que não 

tardará, esperando "que continue a guardar segredo", no momento em que se interessava 

pelo mais "impressionante" na construção da gare de S.Bento, isto é, pelas "asneiras" 

dos engenheiros: "Para mim todos eles representam o que se chama geralmente a Obra 

Pública, e essa designação basta-me" - dirá com sabida ironia.75 Marques da Silva, na 

morte de José de Figueiredo (18 de Dezembro de 37), lembrará a colaboração deste na 

reforma de 1911 : "A lei de 26 de Maio de 1911 deve-lhe uma grande parte da cooperação 

e a sua promulgação foi fortemente accionada por aquele esforço que punha em tudo 

o que representava um alento e um progresso para a Arte".7Ò 

No preâmbulo/relatório do Decreto de 1911 incensa-se o poder da arte na educação 

do povo, afirmando-se que o princípio descentralizada com o princípio da máxima protecção 

constituem o espírito da reforma "no fito de nacionalizar a nossa arte, regionalizar o ensino 

(...) e dispensando-lhe (...) a máxima protecção". 

A conservação do património passava agora para as circunscrições às quais são 

confiadas a guarda dos monumentos, a direcção dos museus e outras funções de carácter 

artístico. 

Quanto ao ensino, deseja-se que seja "integral"com o aumento do número de 

professores e uma nova divisão dos cursos; valoriza-se o curso de Arquitectura e "torna-

7 4 Idem - Actas das Conferências Gerais [1897-1922], Acta de 4 de Abril de 1911, f l . 62-62v. 
7 5 A.M.S. - [Carta de José Figueiredo a Marques da Silva], datada de Lisboa, 26 de Março de 1911. 

Idem - [Palavras proferidas] por Marques da Silva em representação da Escola, ao depor junto do esquife "as 

flores [...] de uma grande saudade agradecida". José de Figueiredo falecera em 18 de Dezembro de 1937. 



-se dependente da prática de dois anos, em obras do Estado ou de particulares, a concessão 

do diploma aos arquitectos". " A cadeira de Desenho histórico é remodelada e na prática 

pedagógica acaba-se com o desenho cópia de estampas, procurando-se o rápido trânsito 

para a cópia do natural. A cadeira de Pintura de Paisagem dilui-se na cadeira de Pintura, 

como já propusera José de Figueiredo. 

A persistente visão naciondizadora da arte leva à modificação do regime de pensões 

no estrangeiro, substituindo-as por bolsas de viagem porque os pintores e escultores "irão A visão nacionalizado™ da 
Arte 

sobretudo ver e estudar as obras dos mais ilustres mestres" e os arquitectos "aprenderão 

nos grandes e pequenos monumentos, consagrados pelo génio dos seus autores, que 

a principal grandeza de um edifício é a que deriva da sua harmonia e que (...) lhe é sempre 

essencial um absoluto acomodamento, não só à natureza do seu destino mas ainda ao 

aspecto da paisagem e às condições (...) do meio. 

Os Museus são considerados "complemento fundamental do ensino artístico e 

elemento essencial da educação geral". Eles deverão ser padrões da nossa cultura e os Museus 

modo de ser "típico" e a sua direcção deverá ser confiada a artistas ou eruditos. 

Assim aconteceu com o Museu de Arte Antiga, que será dirigido por José de 

Figueiredo, e mesmamente com o de Arte Contemporânea que, em breve, passará a 

Columbano. O Ateneu D.Pedro, directamente subordinado ao Conselho de Arte e Ar

queologia da 39 circunscrição, passou a denominar-se Museu Soares dos Reis. 

O Conselho dos Monumentos Nacionais é substituído pelas comissões adstritas 

aos Conselhos de Arte e Arqueologia das três circunscrições de Lisboa, Coimbra e Porto, os conselhos de Arte • 
Arqueologia 

sendo a coordenação dos Conselhos e as suas relações com o Governo asseguradas pelo 

Conselho de Arte Nacional, com sede em Lisboa. Neste estão representados, além de 

entidades da tutela, três vogais eleitos por cada um dos Conselhos, os presidentes dos 

Conselhos de Arte e Arqueologia, os directores das Escolas de Belas Artes e dos Museus 

de Lisboa, com eleições trienais. 
7 7 Vide Reorganização dos serviços artísticos e archeológicos/Decreto com força de lei, de 26 de Maio de 1911, 

Lisboa. Imprensa Nacional, 1911, p.7. 
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A circunscrição do Porto abrangia os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, A 3» circunscrição do Porto 

Vila Real e Bragança e o Conselho de Arte e Arqueologia da 39 circunscrição do Porto 

seria composto de vogais efectivos, que são artistas, escritores de arte ou arqueólogos, 

que se tenham distinguido pelas suas produções, o director da Escola de Belas Artes, 

os professores das cadeiras técnicas e de História de Arte, o director do Museu Municipal, 

e, ainda, correspondentes, honorários e auxiliares. 

Uma disposição de grande alcance, e reclamada pelos interessados, é a do art9 

61 do capítulo das Disposições diversas em que se estipula que será sempre posto a 

concurso o projecto de todo o edifício público de carácter artístico ou monumento co

memorativo, um tema levantado em vários congressos e também debatido na Sociedade 

dos Arquitectos Portugueses.78 

O ensino na Escola de Belas Artes do Porto seria distribuído por oito professores 

e dez cadeiras, constituindo a principal novidade o elenco de quatro cadeiras de desenho, 

a 8S cadeira-História de Arte. a ^-Matemática e a 10s-Mecânica, resistência de 

materiais, construções civis. 

Daqui se infere a necessidade de recrutamento de professores ou o recurso a 

regências interinas que satisfazem as poucas disponibilidades orçamentais ou consentem 

estratégias dilatórias que a terceiros interessavam, como concluiremos. 

António Carneiro, meses antes da publicação da reorganização, é nomeado pro- António carneiro professor 

fessor interino para a regência do curso paralelo de Desenho da Escola,79 mas impõe-

se preencher os lugares vagos da Is, 29 e 39 cadeiras e abrir concursos para o lugar de 

pensionista de arquitectura civil, pois que em Julho havia terminado o tempo de pensionato 

do escultor Oliveira Ferreira. Neste ano lectivo os escultores António de Azevedo, Sousa 

Caldas, Diogo de Macedo, Henrique Moreira e Zeferino Couto concluíam os seus cursos. 

O Conselho de Arte e Arqueologia cura de instalar-se, sendo a Mesa composta 

pelo Presidente Marques de Oliveira, o vice-presidente Teixeira Lopes, o secretário José 

interino 

78 
Cfr. supra, nota 57. 

79 
Cfr. oficio n»156. de 21 de Fevereiro de 1911. de Marques de Oliveira para o Director da Instrução Secundária. 

Superior e Especial (E.S.B.A.P - Livro 7/Correspondência para o Governo p 126) 
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de Brito e o vice-secretório José Marques da Silva. A Comissão Executiva, prevista no 

decreto da reorganização, era composta por Marques de Oliveira, José Pereira Sampaio, 

Joaquim de Vasconcelos, Teixeira Lopes, Marques da Silva e José de Brito. 

Marques da Silva é eleito vogal pela terceira circunscrição para o Conselho de Arte Marques da silva • o con-
K . . . ,. . „ selho de Arte Nacional 

Nacional e nessa qualidade é escolhido para participar no IX Congresso Internacional dos 

Arquitectos, a realizar em Roma de 2 a 10 Outubro de 1911.80 

Os Congressos Internacionais dos Arquitectos, realizados desde 1867 em Paris 

(então com a presença de Possidónio da Silva), Bruxelas, Madrid, Londres e Viena, 

procuraram reflectir fundamentalmente sobre o ensino da Arquitectura, a profissão de 

arquitecto e a Arquitectura em si mesma. 

Assim, quanto ao ensino da Arquitectura, ia-se reiteradamente acentuando a 

necessidade de conhecimentos científicos, técnicos e artísticos, um conhecimento sério 

da arte arquitectónica, pelo estudo dos edifícios antigos e modernos, e a capacitação do 

contributo de todas as artes para a concretização das concepções arquitectónicas. Aí 

cabiam as reflexões sobre os métodos de ensino em cada País. 

O arquitecto procura definir-se, carente de qualificação legal e justificação do seu 

título. Nos congressos realizados procuravam antever direitos e deveres de arquitectos, o congresso de Roma de 
1911 

perante os diferentes intervenientes no processo do projecto à construção, perante as 

clientelas, os artistas e o público, em sintonia com o pensamento das Associações, 

Sociedades, Uniões, Sindicatos e outras associações de classe. 

A Arquitectura, fenómeno multidisciplinar, ao longo dos últimos oito congressos, 

foi abadada dentro de um conjunto de relações que supõem o Estado, necessariamente 

o ensino , a regulamentação dos concursos públicos de Arquitectura, a execução dos 

trabalhos públicos, a conservação e o restauro dos monumentos, a responsabilidade dos 

Governos, as expropriações, os Planos das cidades, a propriedade artística das obras de 

arquitectura, os princípios da Arquitectura Moderna, a influência da regulamentação 

Vide a problemática do Congresso em ATTI DEL IX CONGRESSO INTERNAZIONALE DEGLI ARCHITETTI/Roma 
2-10 Ottobre 1911, Roma, 1914. 
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administrativa sobre a arauitectura privada, os regulamentos de construção, os aspectos 

artísticos, as construções em aço e em cimento (ou betão armado), as habitações eco

nómicas... enfim, uma panóplia de temas inesgotáveis e em constante actualização. 

E, se diversos temas eram ainda propostos nas comunicações apresentadas, é 

justo supor-se que as três áreas correspondiam necessariamente às preocupações de 

Marques da Silva com os problemas do ensino, em que estava embrenhado, com a carreira 

de arquitecto, que procurava valorizar em termos éticos e em termos profissionais, com 

o acesso ao Diploma de Arquitecto (à boa imagem de Paris, a que recorria com insistência). 

e com todos os problemas multidisciplinares da Arquitectura que constituam um quotidiano 

de confrontações, de conflito ou de aceitável pragmatismo, que nunca de resignação. 

No momento em que Marques da Silva desenhava ou redesenhava a cidade, 

intervindo na zona histórica (no Largo de S.Bento, na Praça da Batalha) ou em zonas 

de expansão (a Praça de Mousinho de Albuquerque ou a Foz do Douro) ou atendia a 

novas matérias como o cimento armado (e à oportunidade da sua aplicação às construções 

artísticas, debaixo do ponto de vista técnico e decorativo), o Congresso de Roma responda 

às suas preocupações, como não menores eram as previstas considerações sobre a 

arquitectura moderna e a estética das cidades. 

Portugal esteve representado no Congresso pelos membros da Comissão per

manente dos congressos internacionais, constituída por Adães Bermudes, Rosendo Car

valheira e Ventura Terra, formada no seio da Sociedade dos Arquitectos Portugueses Marques da Silva e a 
representação portuguesa 

(fundada em 1902), e da representação faziam parte, entre outros, os arquitectos Carlos no congresso 

Parente, Artur Rato, Alexandre Soares, Jaime Inácio dos Santos e Marques da Silva (com 

sua mulher).81 

O Congresso, integrado no jubileu da proclamação do Reino de Itália, teve a sua 

sessão inaugural em 3 de Outubro de 1911, sob a presidência do arquitecto francês 

Daumet. Ventura Terra, representante de Portugal, aí profere palavras de circunstância. 

um pequeno hino à Cidade eterna que tão intimamente fala à "alma do artista", como 

Cfr. AM dei IX Congresso [...]. o.c. p.60. 228 



afirmou. 

Terra toma parte na mesa da 4g sessão dedicada ao segundo tema do congresso: 

Direitos e deveres do arquitecto para com o seu cliente. É nesta sessão que mais 

intervêm Bermudes e Marques da Silva, mostrando este que a confusão entre engenheiros 

e arquitectos em Portugal mais complica os aspectos relacionados com compensações 

ilegítimas e emolumentos e o pagamento dos arquitectos. Procura obviar-se à multiplicação 

das compensações de diferente origem, moralizando a profissão. 

Uma das conferências mais interessantes foi a de Stubben sobre a Arte de AS cidades-jardins 

construir a cidade, um bosquejo histórico que conclui com a particular atenção à pro

blemática das cidades-jardins que ilustra com Hampstead Bourneville e Letchworth, com 

a cidade-jardim de Helleram (Dresda), de Milanino (perto de Milão) e outros exemplos, 

sobretudo na Escandinávia. É verdade que não cita Barry Parker nem Unwin mas antes 

Norman Shaw, porque "os colegas ingleses concebem artisticamente (...) ainda o problema 

monumental das metrópoles", de que Picadilly é bem exemplo. 

Fala de beleza do necessário, mas no necessário concebe a tendência artística 

para "criar quadros pitorescos e efeitos arquitectónicos sem degenerar na antiquomania 

ou no arbítrio". A meta ideal será fazer da cidade uma obra de arte! 

Ventura Terra apresentou algumas considerações sobre o tema V - A execução 

dos trabalhos de Arquitectura do Estado e de outras administrações públicas. Foi AS considerações de ven
tura Terra 

um tema já discutido no Congresso de Londres de 1906, e aí já havia sido decidido que 

as administrações do Estado, quando se trata dos seus próprios projectos, devem, no seu 

interesse e no da arquitectura, recorrer unicamente a arquitectos de profissão, pre

ferentemente nacionais, mesmo quando se trate de concursos. 

Terra, que já participara no Congresso de Londres, apresenta o exemplo de Lisboa 

que até há poucos meses tinha um engenheiro a superintender nos trabalhos públicos, 

gozando de uma posição de poder superior ao do arquitecto, não tendo educação artística 

e técnica necessárias, levando o Conselho Municipal a tomar deliberações nem sempre 

consentâneas com os interesses estéticos da cidade. 



Fala da sua experiência pessoal nas vereações municipais, desde 1909, e da 

necessidade sentida de reformar os serviços da municipalidade, reflectindo, no entanto, 

que a parte do engenheiro é também importante e por isso propusera dois serviços 

autónomos, os Serviços de Arquitectura e os Serviços de Engenharia, superiormente 

dirigidos por um arquitecto e por um engenheiro. E conclui com um voto para que os 

trabalhos de arquitectura do Estado, dos Municípios e das outras administrações públicas 

devam ser inteiramente entregues aos arquitectos que, sob o ponto de vista técnico, 

apenas deverão ser supervisionados por corporações formadas por uma maioria de 

arquitectos.M 

Marques da Silva reveria aqui semelhanças processuais que a sua experiência de 

arquitecto municipal confirmara. 

É sintomático verificar que quanto ao tema I - O cimento armado, seu emprego 

nos diferentes países {...). o Congresso nada tenha votado, o mesmo acontecendo com 

o Tema IV - Considerações sobre arquitectura moderna, por dificuldade de obtenção 

de critérios consensuais, quando se iniciava, afinal, a segunda década do século! 

O Congresso de Roma proporcionou a Marques da Silva o contacto com alguns Marques da silva e o con
tacto com vários monu-

monumentos de que fez estudos de viagem, aguarelados, e ainda a visita à Exposição mentos 

de Turim, tendo realizado o percurso Roma/Pisa/Génova/Turim. Aqui o mobiliário e a A Exposição de Turim 

arquitectura de interiores devem ter constituído um dos seus principais interesses, além 

das preocupações melómanas do casal. 

Iniciava-se o ano escolar de 1911-1912. A Escola indicava Teixeira Lopes, como 

artista, e Joaquim de Vasconcelos, como crítico de arte, para fazerem parte do júri que 

há-de apreciar os modelos para a nova moeda da República, e preparava o concurso para 

o pensionista do Estado na classe de Arquitectura. Realizado este, com a participação 

de Álvaro Morais, Joaquim Gonçalves d'Oliveira e Carlos de Sousa, foi aprovado, em mérito 

relativo, Álvaro Morais, mas o Conselho de Arte Nacional, "parecendo-lhe (...) que o Conselho 

da Escola de Belas Artes do Porto foi em extremo benévolo (...), entende que este concurso 

Idem, ibidem, pp. 339-340, transc.ap.doc.ns 8. 230 



deve ser anulado" e aberto outro na mira de provas de maior valor.83 Aliás no interior 

da Escola, as reacções ao resultado do concurso haviam provocado um movimento de 

contestação e levaram às greves de Maio de 1912. Aspectos ideológicos vinham ao de 

cima e algum cinismo... 

Acácio Lino será nomeado para o lugar de professor interino de Desenho M cujo 

preenchimento é de grande necessidade numa Escola onde as vagas subsistiam, os 

concursos se arrastavam, não se cumprindo minimamente a Reforma. 

Pensamos que o impulso decisivo para a reorganização do ensino na Escola Marques da silva Director 

Portuense se dá, de facto, a partir da eleição, por aclamação, do seu Directa, o arquitecto ?m ^T * *** **** 

José Marques da Silva, cumprindo-se deste modo a legislação de 11. « Tal ocorreu em 

17 de Março de 1913. Marques da Silva substituirá, a partir da nomeação, em 2 de Abril, 

o antigo director, Marques de Oliveira. 

Em Maio seguinte, Marques da Slva procura reformular o programa para o concurso 

da 29 cadeira (Desenho e modelação de anato), entendendo que, vindo a composição 

depois dos princípios executivos, deveria ampliar-se uma terceira prova à modelação e uma 

quarta prova deveria conjugar a lição aal com exemplos gráficos do exposto, eliminando 

uma 53 prova. Procurava afastar-se de uma fama inovadaa do concurso análogo elabaado 

pela Escola de Lisboa, embora pense que ambas as escolas devam prosseguir princípios 

harmónicos, por ser idêntica a sua organização. 

Ainda nos finais de Maio, envia à Direcção Geral os programas para os concursos 

da Ia, 2a, 3a e 8a cadeiras e, logo, o anúncio do concurso para o provimento da 8a cadeira 

(História de Arte). 

No Conselho Escolar e perante a Direcção Geral procura Marques da Silva ampliar As condições de admissão 

as condições de admissão aos concursos. Assim, é expresso que, quanto aos candidatos " " " " " ^ * *°* 

83 
O Conselho de Arte Nacional era composto por Queirós Veloso, José Luis Monteiro.Leite de Vasconcelos 

José de Figueiredo, Luciano Freire, D. José Pessanha, que asssinou o documento. É aberto novo concurso em 
20 de Junho de 1912, 
8 4 Foi nomeado por despacho de 3 de Novembro de 1912, após diligências realizadas no mês anterior perante 
a Direcção Geral. 
85 

Cfr. o ar.» 3», secção II, do Decreto de 26 de Maio de 1911 (E.S.B.A.P.-OVro 7/Correspondência para o 
governo, p-303). 
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d a l 9 cadei ra (Desenho linear geométr ico, geometria descritiva e perspectiva), amplia o 

conceito de que também podem concorrer os engenheiros civis, como aceita a possibilidade 

d e provimento dos habilitados c o m um curso especial de ensino técn ico e artístico que 

tenham obt ido aprovação nas cadeiras que contenham todas as matérias científicas d e 

que se c o m p õ e o programa. Semelhantemente, quanto à 2- cadeira, procura, c o m a 

aprovação d o Conselho Escolar, que a ela também possam concorrer indivíduos que pos

suam um Curso Especial d e Artes Decorativas que contenha as matérias a professar.8Ó 

Julgo poder concluir-se que o contacto de Marques da Silva com o ensino técnico 

e as artes decorativas devem ter proporcionado este espírito de abertura do Conselho 

Escolar. Estas propostas informarão as normas dos concursos novamente publicados para 

a l 9 e 2- cadeiras. 

O ano de 1913, conforme já escrevemos,87 poderá ser definido como um período 

charneira na vida e obra de Marques d a Silva, não só para uma hipótese de periodização 

das suas obras, mas pela convergência de vários factos e circunstâncias: a n o m e a ç ã o 

d e Marques d a Silva para Director d a Escola Portuense, a sua part ic ipação no Conselho 

d e Arte Nacional, a realização d o Congresso Internacional das Cidades, em Gand , c o m Marques da snvae a Expo
sição Universal de Gand de 

a a f i rmação d a "cultura cív ica" , a visita d e Marques d a Silva à Exposição Universal de 1917 

Gand, c o m viagens pelos Países Baixos e A lemanha, o início do projecto dos Armazéns 

Nascimento, quando a vontade política das vereações portuenses propunha um projecto 

d e melhoramentos d a c idade e a cr iação d a Comissão de Estética d a Cidade, d a quai 

Marques d a Silva farã parte, na qual idade de Directa d a Escola de Belas Artes do Porto. 

São factos que retomaremos em próximo capítulo mas que, desde já, nos mostram 

esta c a p a c i t a ç ã o d e Marques d a Silva para gerir os seus diferentes tempos. 

O único concorrente ao provimento d a cadeira de História de Arte foi Joaquim de o provimento de Joaquim 
de Vasconcelos 

Vasconcelos mas o Conselho Escolar "(ponderando) esta circunstância, os (...) distintos 

méritos d e historiador e a rqueó logo insigne, (o) ter feito lições de História de Arte (...), 
8 6 Vide E.S.B.A.P.- Livro 7'/Correspondência para o governo, pp. 316-318. 
8 7 Cardoso, António (e outros)- J. Marques da Silva/Arquitecto/1869-1947, o .c . p.21. 



deliberou propor ao Governo (que fosse) o referido candidato (...) dispensado de prestar 

provas do Concurso e provido no lugar de professor da 89 cadeira/História da Arte".88 

Porque no concurso para professor da 29 cadeira nenhum dos candidatos fora 

escolhido (Marques da Silva para ela pensara em Alves de Sousa), o Conselho Escolar, 

"(atendendo) a que o professor e directa (...) José Marques da Silva rege cadeira similar 

no Instituto Industrial e Comercial, e considerando que no seu curso em Paris obteve a 

mais alta recompensa em Composição Decaativa, (...) propõe ao Governo a sua nomeação 

para professor interino da 2s cadeira".w Uma interinidade que será bem gerida - julgamos 

poder afirmá-lo - em função dos sequentes estudos, em Paris, de Manuel Marques, com 

o acompanhamento sempre dedicado de Marques da Silva e, sobretudo, de sua mulher, 

como a correspondência trocada largamente comprova, o que mesmamente acontecia 

com o escultor Alves de Sousa. Com efeito, a Escola abre concursos para pensionistas, 

"devendo um deles ser em Arquitectura com a obrigação de estudar Arte Decorativa e 

o outro em Pintura", aquando já haviam sido aprovados António Bonfim Barreiros no 

concurso para a l 9 cadeira e Acácio Lino para a 39 cadeira... 

Com fundamento no artigo 49 da lei de 9 de Agosto de 1908, são levantadas 

dificuldades a Joaquim de Vasconcelos e a Marques da Silva (quanto à regência interina 

da 29 cadeira). As razões apresentadas ao chefe de Repartição Artística da Instrução 

Artística justificam a não incompatibilidade de funções e o documento permite-nos avaliar 

a gestão de tempo dos dois professores. 

Aí se diz que Joaquim de Vasconcelos é professor efectivo do Liceu Rodrigues 

de Freitas, das 9 às 13 horas e quinze minutos, é Director e Conservador do Museu 

Industrial e Comercial do Porto, com horário das lOh e 30 minutos às 14 horas, mas que 

o estabelecimento está fechado, e que na regência da 89 cadeira ocupa as terças, quartas 

e sábados, das 16 horas e 30 minutos às 17 horas e 30 minutos. Quanto a Marques da Marques da siivae o Ensino 

Cfr. ofício de 7 de Novembro de 1913 (E.S.B.A.P.- Livro 7/Correspondência para o Governo, pp.340-341). 
89 

Marques da Silva é nomeado interinamente pelo Decreto de 24 de Janeiro de 1914 (E.S.B.A.P.-í./Vro 7/ 
Correspondênca para o Governo, pp-353-354). 
90 Idem, ibidem, pp 356. 



Silva, é professor do Instituto Industrial e Comercial do Porto às segundas quartas e 

sextas, das 12 as 14 horas, na Escola de Belas Artes o horário da 59 cadeira é das 18 

horas e 30 minutos às 20 horas e 30 minutos e o horário da 23 cadeira é às terças, quintas 

e sábados, das 13 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos! E diz-se expressamente: 

"As funções que os dois professores exercem são pois compatíveis". " 

A Escola faz-se representar no júri do Monumento ao Marquês de Pombal, no 

meio das peripécias que os concursos normalmente proporcionam, e nele participaram 

numa l g fase, isto é, em Dezembro de 1913 e Abril de 14, Marques de Oliveira e no júri 

de Novembro de 14 a Fevereiro de 15, José de Brito e Acácio Lino. No centro das decisões 

e da polémica suscitada à volta do concurso estavam, como veremos, os projectos de 

Marques da Silva, Alves de Sousa e Adães Bermudes.92 

Em Dezembro de 14, o orçamento para 1915-16 permite-nos verificar a atenção 

dispensada à equiparação dos docentes, aos seus colegas de Lisboa e à melhoria da 

situação do pessoal menor, sendo o pessoal do quadro constituído, então, por oito pro

fessores, um escriturário, quatro contínuos, um porteiro e um formador. Também é evidente 

a magreza das dotações que procuram satisfazer, entre outras, a necessidade de pa

gamento do modelo vivo, do subsídio a pensionistas no estrangeiro, excursões dos alunos, 

estampas e gessos (alguns destes encomendados ao atelier de modelagem da Escola 

de Belas Artes de Paris). 

De outro modo se empenhará também Marques da Silva na vida da Escola, ao 

cuidar das suas instalações, afinal um velho problema que alimentara o século passado Marques da silva e as ins
talações da Escola 

e o ultrapassava. Em Abril de 1915, diz existirem já bastantes trabalhos realizados para 

a elaboração do projecto da Escola. M De facto, havia sido encarregado pelo ministro 

9 1 Idem, ibidem, pp. 373-374. 
9 2 Em Agosto de 1912. a Escola de Belas Artes do Porto elegera os professores Marques da Silva e Teixeira Lopes 

para fazerem parte da Comissão que elaboraria o programa do concurso para o monumento ao Marquês de Pombal 

(E.S.B.A.P.-Í./WO 7/Correspondência para o Governo, pp.262; em Novembro de 1913 a Escola propõe a substituição 

de Marques da Silva no júri nacional para avaliação das provas do concurso, sendo nomeado por unanimidade 

Marques de Oliveira (Idem, ibidem, p.339); em 28 de Agosto de 1914, José de Brito e Acácio Lino sào nomeados 

delegados ao novo júri (Idem, /6/dem,p.394). 
9 3 Cfr.ofício enviado ao Chefe de Repartição da Instrução Pública, em 20 de Abril de 1915,em resposta à comunicação 

de 30 de Março de 1915(E.S.B.A.P.- Livro 7/Correspondência para o Governo, p.410. 2 3 4 



Goulard de Medeiros de elaborar o referido projecto que, em Agosto, é aprovado pelo 

Conselho Escolar e recomendado ao Ministro com pedido de audiência a uma comissão 

de professores que a Lisboa se deslocaria,94 tendo sido enviadas algumas peças do pro

jecto e a respectiva memória descritiva. Tratava-se, desde jã o afirmamos, de ocupar parte 27 

do terreno da cerca do convento de Santo António até à rua Visconde de Bóbeda.95 

Para tanto. Marques da Silva inscreve no orçamento para o ano económico de 

16/17 um subsídio anual de 200O0S00 para a construção do edifício.96 

Continua Marques da Silva a deslocar-se a Lisboa às reuniões do Conselho de 

Arte Nacional, ao Conselho Superior de Arte e Arqueologia e em sessão do Conselho 

Escolar, de 29 de Abril de 1916, é reeleito Director da Escola de Belas Artes, num clima 

de animosidades provocadas pelas posições radicais de Teixeira Lopes quanto à eleição, 

com o abandono da regência da cadeira de Escultura, após a eleição dos delegados / 

arquitectos à Comissão Técnica da Câmara Municipal do Porto, e no seio da polémica A reeleição de Marques da 
Silva como Director 

alimentada pela impren-sa que levará à demissão de Teixeira Lopes, e às reacções dos 

alunos de escultura e à greve. " 

Trata a Escola de remediar o abandono de Teixeira Lopes, mediante a nomeação 

interina de Oliveira Ferreira, e de preencher ainda o lugar do professor da l g cadeira, o abandono de Teixeira 
Lopes 

94 E.S.B.A.P.- Livro 7/Correspondência para o Governo, p.426. 
95 Uma parte do terreno teria sido cedida pela Vereação portuense à Sociedade de Belas Artes do Porto, em 
sessão de 4 de Outubro de 1906 e novamente é reclamada em sessão de 4 de Abril de 1907, pois a Sociedade 
ai projecta construir um edifício para a sua sede e realizar as suas exposições (A.H.M.P.- Vereações 1906/1907/ 
L"143, fl.72v-88); em 15 de Junho de 1916, Armando Marques Guedes, deputado e membro do Senado Municipal, 
procura ajudar à instalação da Escola , com proposta apresentada ao Senado.Interessa a Commissão Executiva, 
de que faz parte, e faz diligências pessoais junto do Ministro. Verifica que no Ministério já há um projecto do 
arquitecto Marques da Silva "a que [ouviu] referências muito elogiosas". Porque parece prevalecer, agora, no 
Senado a necessidade de completar o edifício da Biblioteca, a câmara do Porto resolveu oferecer gratuitamente 
o terreno na futura Avenida de Sacais (ou Avenida de Camilo) no ponto que o Conselho da Escola designar. 
A.M.S-[Carta de Armando Marques Guedes a Marques de Oliveira],Director da Escola de Belas Artes datada de 
Porto, 15 de Junho de 1916,transc.ap.doc.na 9. 

E.S.B.A.P.- Livro 7/Correspondência para o Governo, p.430. 

Vide as actas de 14 e 22 de Abril de 1916. Realizaram-se duas votações nas duas sessões, pois que na 
primeira houve um empate. Na 2a votação persiste o empate mas Marques de Oliveira desempata a favor de 
Marques da Silva contra Teixeira Lopes, proposto nas duas sessões por Acácio Lino "em homenagem ao ilustre 
artista [...] e não envolvendo desconsideração para Marques da Silva (E.S.B.A.P.- Actas das Conferências Gerais 
[1897-1922J); Marques da Silva só tomará posse do lugar em Dezembro de 1916, exercendo interinamente o lugar 
de Marques de Oliveira, de 16 de Abril a 30 de Novembro; Teixeira Lopes abandonara a Escola desde 27 de 
Março de 1916. É substituído por Marques de Oliveira até Janeiro de 1917. 2 3 5 



Bonfim Barreiros, mobilizado pelo Exército, com a proposta de preenchimento por João 

Augusto Ribeiro, vogal do Conselho de Arte e Arqueologia. 

O clima da primeira guerra mundial, as inibições económicas, o agravamento das 

condições cambiais, as licenças militares, vão atrasando a partida dos pensionistas de 

Arquitectura e Pintura, Manuel Marques e Heitor Cramez. Já em Maio de 16, despachava 

o Ministro a concessão da pensão do Estado a Manuel Marques, mas, ainda, em Fevereiro 

seguinte, a Repartição de Contabilidade não havia autorizado o subsídio de viagem. 

As pensões, de 300 francos mensais, eram jã manifestamente insuficientes e a 

verba dotada no orçamento da Escola era de 1440S00, o que, em face das alterações 

cambiais, nem sequer perfazia o total da moeda francesa, pelo que Marques da Slva tenta 

obter aumento de verbas no próximo orçamento. 

Manuel Marques partiria até 25 de Maio de 17, conforme estipulava a licença Manuel Marques pensio
nista de Arquitectura em 

militar, e logo em 30 escreve a Marques da Silva sobre o abono da viagem e a necessidade paris 

imediata da pensão e da subida do seu montante *a menos que viva cheio de privações". 

Em Julho habita um atelier na Cité Falguière, 14, recebendo, então, a primeira 

pensão no valor de 366$66, jã atrasada, tendo vivido até então aos cuidados de um 

trabalhador português que o acaso lhe proporcionou. 

A vida dura do bolseiro é bem expressa na correspondência que regularmente 

envia a Marques da Silva e sua mulher. Procura seguir os conselhos de Marques da Silva 

quanto à escolha de atelieres preparatórios, reconhece que vem "pobrezinho em francês" 

e por isso não procurou ainda qualquer atelier. Quanto à convivência com os estudantes, 

"acha-os demasiado futuristas, sobretudo pintores e escultores"98 e procura localizar o 

seu conterrâneo Alves de Sousa. 

Em Fevereiro de 1918 havia conseguido a admissão à Escola de Artes Decorativas 

mas reconhece que, quanto à admissão a Arquitectura, as dificuldades são maiores. As 

Matemáticas são o seu fraco. Há um grande plebeísmo na sua linguagem e alguma ironia: 

"Como eu sou d'Avintes e eles então não me conhecem, vou até onde puder e me 

9 8 A.M.S.- [Carta a D.Júlia Lopes Marques] datada de Paris,11 de Junho de 1917. 236 



deixarem...". Vai enviando à Escola Les esquisses d'Admission à l'École "porque os 

alunos podem aproveitar-se do programa", isto é, refaça as ligações de Marques da Silva 

à prática pedagógica da Escola parisiense. 

Com o Sidonismo em breve instalado, e com Antero de Figueiredo como Director 

da Escola, sobem as inquietações de Manuel Marques que continua a frequentar o atelier 

preparatório de Godefroy & Freynet e vai desenhando nas galerias da Escola. 

Tomará parte nos concursos de admissão na secção de Arquitectura, a partir de 

Fevereiro de 1918 e só após a sexta tentativa, em 14 de Junho de 1920, é admitido em 

23 classe em 12 de Julho de 1920. " Os ritmos da Escoia portuense, como já foi suposto 

verificar-se, passavam, de facto, pelos sucessos de Manuel Marques, como continuaremos 

a constatar. 

Perdia a Escola o concurso de Joaquim de Vasconcelos que havia pedido a sua o pedido de demissão de 
Joaquim de Vasconcelos 

demissão por razões não alegadamente comprovadas, mas "por motivos da maior im

portância", como diz, não deixando de sugerir o nome do Dr.Aarão de Lacerda para a 

sua substituição, ,0° "porque é (seu) ouvinte na Universidade de Coimbra, no Curso de 

História da Arte e Arqueologia, incluindo Estética aplicada, há um ano". É certamente, 

esta docência coimbrã mais uma das razões do pedido de demissão de Joaquim de 

Vasconcelos. 

Aarão de Lacerda era vogal do Conselho de Arte e Arqueologia e havia sido proposto Aarão de Lacerda 

por Joaquim de Vasconcelos em "proposta fundamentada", alegando que era um escritor 

e um crítico" que não parou um só momento nos seus consideráveis estudos". Reitera-

Ihe, agora, essas apreciações e "a cultura de espírito sólida e fecundada que deriva de 

uma educação especial científica" e porque "está na vida prática da Imprensa, das revistas 

especiais de Belas Letras e Belas Artes, em que mantém o contacto com a civilização 

peninsular" e, ainda, porque viaja pelas províncias do norte e do sul "(executando) o que 

recomenda aos estudiosos com o seu próprio exemplo". 

99 A.N.P.- AJ52 429, Dossier d'élève. 

' 0 0 A.M.S. [Parecer de Joaquim de Vasconcelos], datado, assinado e reconhecido, de 1 de Outubro de 1917, 

transe.ap.doc.n5 10. 00.1 



Em 16 de Outubro, Marques da Silva, ouvindo o Conselho Escolar, propõe su

periormente que Aarão de Lacerda seja nomeado professor substituto da 89 cadeira, 

escassos dias antes da sua deslocação a Lisboa para assistir à reunião do Conselho de 

Arte Nacional. ro1 Antecipa-se à morosa resolução oficial, comunicando que o primeiro 

exame trimensal se aproxima, e daí as razoes por que o Conselho Escolar delibera aceitar 

o oferecimento de Aarão de Lacerda para a regência da cadeira. 

Estávamos nos começos de Dezembro de 1917 e a escassas semanas do Si-

donismo que arrastara a demissão de Marques da Silva, ao abrigo do decreto n9 3767 o swonismo 
O afastamento do Marques 

de 5 de Janeiro de 1918, e propusera a nomeação de Antero de Figueiredo para Director da silva da Direcção 
interino. Razões de "mera confiança ministerial" são invocadas posteriormente e o Direc
tor Geral das Belas Artes insistira que "nenhum motivo de ordem moral ou profissional Antero de Figueiredo Direc

tor 
determinou a destituição de (Marques da Silva), nem menor apreço pelo seu valor de 

artista e pela competência afirmada".,02 

Aliás, Antero de Figueiredo, nos finais de Abril desse ano, indicará superiormente 

o seu nome e os de João Aug jsto Ribeiro e Marques da Silva para a eleição de Senadores, 

dentro de uma visão pré-corporativa, e a Escola de Belas Artes cumprimenta Sidónio 

Pais... 

Teixeira Lopes retoma o serviço como professor da 7S cadeira, dias após a pu- o regresso de Teixeira 
Lopes 

blicação do decreto da remodelação do ensino das Belas Artes.,03 

Apesar da relativa paramenia legislativa apregoada pelo novo Govemo,há notórios 

reflexos na Escola de Belas Artes do Porto, visto que os principais artigos do decreto 

teriam aplicação no ano lectivo de 1918-19, quanto aos novos alunos, pois os já matriculados 

nos anos anteriores prosseguiriam os cursos segundo o regime de Maio de 1911. 

Pretende-se que o curso preparatório, até então de três alunos, passe a ser feito 

101 E.S.B.A.P.- Livro 7/Correspondência para o Governo, pp.488 e 496. 
102 A.M.S.-[Ofício r\377,L!A d a Secretaria do Estado da Instrução Pública, datado de 12 de Abril de 1919, dirigido 

a Marques da Silva. 
103 A Comissão, que havia sido nomeada em 21 de Janeiro para o estudo das bases de uma remodelação do 
ensino artístico, havia, de tacto, considerado, embora como subsidio de estudo, até ao ensejo "para mais amplas 
concepções", a necessidade de urgente aperfeiçoamento, sobretudo da Escola do Porto; o decreto n85053, de 
30 de Novembro de 1918, remodela o ensino das Belas Artes. 2 3 8 



em quatro e nele foi introduzida uma nova cadeira complementar da 4a, Desenho de A reformulação do ensino 

Figura (estátua e modelo vivo) composta de uma l 9 parte: Cópia de modelo vivo e 

estudo da composição e de uma 2- parte - Panejamentos. 

A cadeira de História de Arte é desdobrada em duas: História da arte na 

Antiguidade e História da arte moderna e História da Arte em Portugal. 

São criadas as cadeiras de Anatomia e Higiene dos Edifícios e Geografia e 

Etnografia e história universal e pátria, rudimentos de história das literaturas 

clássicas e de literatura portuguesa. Todas as novas cadeiras são distribuídas por uma 

primeira e segunda partes. 

Alfredo de Magalhães, republicano histórico, agora centrista, é o Ministro da 

Instrução Pública do novo governo saído da revolução, com outro portuense, o republicano 

histórico Xavier Esteves, na pasta do Comércio. 

Por iniciativa do Conselheiro António Cândido, Antero de Figueiredo interessa-se 

pela nomeação de António Carneiro que virá a reger a 4Q cadeira, agora desdobrada.104 

O mesmo diploma de nomeação abrange ainda Manuel Monterroso e Aarão de Lacerda, A nomeação de António 

pro-fessores, respectivamente, de Anatomia e Higiene dos Edifícios e de História de 

Arte.™ 

Com a morte de Sidónio Pais, com uma nova assunção da Constituição de 1911 

e "o primeiro golpe do incipiente presidencialismo", m a eleição de Canto e Castro, o 

regresso ao parlamentarismo e a remodelação ministerial - ainda com o episódio da 

Monarquia do Norte em curso - havia-se constituído o Governo sob a presidência de José 

Relvas, com Domingos Pereira na Instrução, um governo onde se concentravam re

publicanos, nacionalistas, democráticos evolucionistas, unionistas e um socialista.107 

Carneiro 

104 É nomeado professor efectivo da 4acadeira, por decreto de 30 de Novembro de 1919. 

A propósito desta nomeação, vide a carta de António Cândido a António Carneiro, datada de Lisboa, 29 de 
Novembro de 1918 (A.A.C). A nomeação agradava, com certeza, a Alfredo de Magalhães amigo de Carneiro 
desde os tempos de Paris (Cfr. França, José Augusto-Anfón/o Carneiro (cat.), Lisboa. Fundação Calouste Gulbenkian, 
1973, p.18. 
105 Aarão de Lacerda partilhará a História de Arte com Guedes de Oliveira, ao tempo de Leonardo Coimbra. 
106 Cfr.Peres Damião-H/sfória de Portugal (Suplemento), Porto, Portucalense Editora, 1959, p.203. 
107 Em 28 de Janeiro de 1919 constituia-se o Governo que faria a sua apresentação no Parlamento em 4 de 
Fevereiro seguinte. Zôv 



A sedição monárquica do Norte impusera alguma coacção na Escola de Belas 

Artes. A atitude dos professores - na expressão do Director - havia sido correcta, embora 

forçados a imposições da Junta Governativa do Reino de Portugal, como o hastear da 

bandeira monárquica durante dez dias, e o assinar da declaração de acatamento da nova 

adem a que ele. Director, só obedecera estrategicamente, porque estavam em risco as 

preciosidades artísticas. "Nunca porém reconheceram a legitimidade daquela Junta...", 

dirá Antero de Figueiredo.108 

A República restaura-se no Porto mas a dissolução do Parlamento dezembrista 

era reclamada até ao excesso. Recompusera-se, momentaneamente, o ministério de José 

Relvas e, jã, em Março a crise o abalava de novo, até à demissão. 

Em 31 de Março, entrou em exercício um gabinete presidido por Domingos Pereira 

de que fazia parte, como democrático, Leonardo Coimbra, Ministro da Instrução, com Leonardo Coimbra 
Ministro da Instrução 

Augusto Gil na Direcção Geral de Belas Artes. Durante a curta acção ministerial de três 

meses, as ideias reformadoras do Ministro eram evidentes e a ele se deve a criação da 

Faculdade de Letras do Porto cujo fermento se fizera à sombra da Universidade Popular 

do Porto, fundada pela Renascença Portuguesa.109 

As preocupações artísticas de Leonardo, se o levaram a um curto olhar sobre a 

Escola de Belas Artes do Porto, no entreviram ainda a ideia da criação de uma escola 

1 0 8 Deste modo responde ao ofício de 29 de Fevereiro de 1919, do Chefe de Repartição da Instrução Pública 

(E.S.B.A.P.- Livro n!8/Correspondência para o Governo, pp.17-18). 
1 0 9 Sobre a Faculdade de Letras do Porto e a Universidade Popular, vide Ramos, Luís Oliveira-Nofas sobre a 

origem e o estabelecimento da Faculdade de Letras do Porto in "Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto", 

Porto, 2asérie,vol.1, 1983, pp.245-260. 

Segundo Oliveira Ramos" [...] a Faculdade de Letras estabelecida por Leonardo, pertence à linhagem republicana 

e democrática cujo sangue diversificado correu nas veias da Renascença e emergiu numa cidade com as características 

do Porto"(pp.251-252). A Universidade Popular do Porto foi fundada pela Renascença Portuguesa mas desde o 

principio subsidiada pela Câmara. A Renascença Portuguesa admnistrava a Universidade, conseguia os 

professores.organizava programas e planos de estudo.contribuia com algumas despesas e a Câmara subsidiava. 

Foi assim que nasceu o primeiro subsidio de 900$00, só dado depois de ter alugado casa própria para a Universidade, 

em 1913, na Rua Sá da Bandeira,363-2S. Álvaro Pinto, em 1916, diz que "a obra da Renascença Portuguesa é 

malquerida de muita gente", e apresenta as suas razões. O folheto então publicado e dirigido ao Presidente do 

Senado Municipal do Porto informa a problemática e indicia o peso ideológico de um segmento da Sociedade 

portuense, entre "a apologia do sentimento da Pátria"(Jaime Cortesão) e as posições radicais da minoria socialista 

da Câmara:"Nem me consta que a minoria socialista tenha construído alguma coisa dentro da Câmara do Porto" 

(Cfr.ap.doc.n» 11). 
1 1 0 Leonardo Coimbra nomeia Miguel Mendonça Monteiro para professor de Geografia, Etnografia,História Uni- 2 4 0 



afim em Coimbra, no âmago da Questão Universitária Coimbrã, saudada pelo Conselho 

Escolar portuense. ' " 

Aarão de Lacerda, que em Coimbra integrava uma Comissão de Estudantes que 

reagia à crise, é suspenso de professor da Escola portuense. n 2 

Se em Maio de 19, Marques de Oliveira assina a correspondência como Director 

interino, dias depois Henrique Guedes de Oliveira é Directa interino e, em breve, tomará 

posse do lugar de Director, sucedendo a Antero de Figueiredo. 

Nos finais de Maio, Guedes de Oliveira informa o Ministro sobre as dificuldades 

encontradas quanto à regularidade do funcionamento da Escola, referindo sobremaneira 

a situação dos empregados menores, do mesmo passo que chama a atenção para o 

Museu Soares dos Reis, fechado há quatro anos. 

O mesmo sentido organizativo leva-o à reivindicação dos passes de caminho de 

ferro do Estado para os membros do Conselho de Arte e Arqueologia da 3S Circunscrição. 

Este era, então, constituído fundamentalmente por Marques de Oliveira, Presidente e 

Director do Museu Soares dos Reis, José de Brito, secretário do mesmo Conselho e da 

Comissão dos Monumentos Nacionais, José Marques da Silva, Presidente da Comissão 

dos Monumentos Nacionais, Henrique Guedes de Oliveira, Director da Escola e vice-

secretário do Conselho de Arte e Arqueologia, e Júlio Brandão, Director do Museu Munici-

versal e Pátria da Escola de Belas Artes do Porto, por decreto de 26 de Maio de 1919. Este toma posse do lugar 
em 11 de Junho de 1919 e por decreto de 23 de Agosto de 1924 é professor efectivo da mesma Escola, com 
posse em 12 de Setembro de 1924; também Guedes de Oliveira entra na Escola com Leonardo Coimbra e será 
seu Director por iniciativa do Ministro. Assume a Direcção da Escola de Belas Artes em 28 de Maio de 1919. 
Em 3 de Novembro de 1919, mostra-se insatisfeito com o "aspecto decorativo do cargo(E.S.B.A.P.- Livro n'8/ 
Correspondência para o Governo, pg.75). 

Leonardo Coimbra criou uma Universidade Técnica em Coimbra na qual incorporaria a Escola de Belas Artes 
do Porto. A Questão Universitária Coimbrã, incipiente aquando da suspensão dos professores da Faculdade de 
Direito, Oliveira Salazar. Magalhães Colaço, Fezas Vital e Carneiro Pacheco, com o despacho pacificador do 
decreto de 2 de Maio de Leonardo Coimbra, é, afinal, alimentada conflituosamente com a reforma dos estudos 
universitários de Filosofia, com professores de livre nomeação governamental. Daí o protesto do Conselho da 
Faculdade, em 14 de Maio, seguido da representação dos estudantes. 

Como consequência a extinção da Faculdade de Letras que é desanexada da Universidade de Coimbra e colocada 
no Porto. A Faculdade Técnica, com a Escola de Belas Artes anexa, era uma espécie de compensação dada à 
Universidade (Cfr. A Faculdade de Letras de Coimbra ao País, Coimbra,1919; vide Damião Peres,o.c, pp.249-251). 
1 , 2 Aarão de Lacerda fora suspenso por ordem superior em inicio de 1919 (E.S.B.A.P-Uwo n'8/Correspondência 
para o Governo, p.26); a sua reintegração é referida pelo Director Guedes de Oliveira, em Novembro do mesmo 
ano: Leonardo Coimbra fora Ministro de 31 de Março de 1919 a 29 de Junho de 1919. 



pal. " 3 

Cura da nomeação dos professores interinos, Marques da Silva, Bonfim Barreiros 

e António Peres Guimarães, para a 29,99 e IO9 cadeiras, e é certo que lhe repugna 

"exercer um cargo que só possa justificar-se pelos seus aspectos decorativos", segundo 

afirma. A sua nomeação para professor efectivo da 89 cadeira, de que toma posse em 

1 de Outubro de 1919, responde com certeza a esta coerência ou exigência ética, um 

mês antes da reintegração de Aarão de Lacerda na mesma cadeira, tal como pedido à 

Caixa Geral de Depósitos para levantamento da importância destinada à construção do 

edifício da Escola. 

Cumprindo regulamentos de Outubro desse ano, o Conselho Escolar elege em 

Novembro Marques da Silva para vogal do Conselho Superior da Instrução Pública. m Marques da silva 
Vogal do Conselho Supe-

A instalação da Escola merecerá a Guedes de Oliveira uma persistente dedicação, rior da instrução Pública 

procurando superar as dificuldades encontradas, recentemente, por Marques da Silva, Guedes de oliveira e a 
instalação da Escola 

mas ainda no mesmo quadro instável da "febre dos governos", com magros orçamentos 

e despesas contidas, mas onde avultavam os parcos vencimentos dos 14 professores da 

Escola, os subsídios e despesas de estudo e transportes dos pensionistas, os modelos 

nus e vestidos (a nova cadeira de Desenho de figura estátua e modelo vivo e pa-

nejamentos assim o exigia). 

Em Paris estava Manuel Marques e Heitor Cramez partiria nos primeiros dias de 

Dezembro desse ano e logo reclamaria recebimentos em ansiosas esperas. 

A fidelidade à República pela primeira vez é explícita na documentação da Escola 

e, de facto, as declarações de adesão de Marques da Silva, Bonfim Barreiros e Peres 

Guimarães são enviadas à Direcção Geral de Belas Artes em Janeiro de 1920. 

Sobrepõem-se na Escola os cursos da antiga e da nova organização, um sistema 

conflituoso que alguns artigos da legislação de 18 acentuam e que a documentação A organização dos cursos. 
Um sistema conflituoso 

Cfr. oficio de 1 de Julho de 1919, enviado a Augusto Gil, Director da Repartição de Belas Artes (E.S.B.A.P.-

Livro ns8/Correspondência para o Governo, p.46). 

Vide acta do Conselho Escolar de 30 de Novembro de 1919 (Os livros de Actas das conferências ordinárias 

respeitantes ao periodo de 1883-1890 e 1903-1920 não constam no actual arquivo da E.S.B.A.P.). 
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produzida traduz como floresta de enganos. No que à Arquitectura respeita, verifica-se 

que o aluno do 5S ano da antiga organização, João Queiroz, que jã em 18 parecia ultimar 

o curso, em Agosto do ano seguinte apresentava-se a exames finais de 59 classe de 

Arquitectura Civil, juntamente com Júlio José de Brito, Baltazar de Castro e outros. 

O Prémio Soares dos Reis, que em 18 havia sido conquistado por Rogério de 

Azevedo, aluno do 5e ano da antiga organização, é agora atribuido a Almeida Júnior, aluno 

da l g classe do curso de Arquitectura civil, nome a reter no âmbito de uma arquitectura 

portuense, qualificada, dos anos 20. 

Marques da Silva continua a habilitar os alunos do 3e ano dos cursos especiais 

de escultura, pintura e arquitectura, com a preparação em Desenho arquitectónico e. Marques da silva e a re
gência de Cursos 

acumulando interinidades, rege a 2- cadeira (Desenho e modelação de ornato), como 

habilitação para os cursos especiais, isto é, o I s ano, com Exercícios de desenho de 

ornato do relevo, o 29 ano, com Modelação d'ornato e um 3e ano, com Exercícios de 

estilização ornamental e conhecimento dos estilos históricos, frequentado por alunos 

que se destinam a Arquitectura. Especificamente no curso de Arquitectura Civil, distribuído 

pelas cinco classes, Marques da Silva rege as 2S, 39 e 49 partes, quero dizer, Arquitectura 

grega e romana; estilos arquitectónicos, elementos analíticos; Arquitectura doméstica 

e monumental; e Arquitectura monumental, teoria da arquitectura, conservação e 

restauração de monumentos. 

Verifica-se, deste modo, que o Arquitecto contacta com a grande maioria da 

população escolar, exceptuando o curso de Pintura, pois mesmo os alunos do curso de 

Escultura, em 29 classe, frequentam curricularmente, a terceira parte da 29 cadeira. 

Exercícios de estilização ornamental e conhecimento dos estilos históricos. 

Dentro dos pressupostos da nova organização, a carta de curso de Arquitectura 

Civil é atribuida a Luís António Ferreira e Acácio Lino proporá a nomeação de um júri 

incumbido de apreciar os trabalhos daquele, que havia requerido as provas para a obtenção 

do Diploma de Arquitecto, de acordo com o artigo n233, da lei de 26 de Maio de 1911. 

É um dos primeiros ecos da reforma e constitui-se um jurí com Marques da Silva, 



Peres Guimarães e Manuel Monterroso. ns O Relatório do concurso, apresentado por 

Marques da Silva, procura estabelecer o critério das designações, da linhagem parisiense... 

Guedes de Oliveira busca uma relativa autonomia administrativa, valendo-se dos 

argumentos da precedência concedida à Escola de Belas Artes de Lisboa, e faz representar Guedesdeoiiveiraea 
nomia administrativa 

a Escola portuense no inventario de maiores, decorrente da morte de Ventura Terra e das 

condições do seu legado. "6 Veloso Salgado representará a instituição no processo da 

herança. 

No final do ano lectivo, lamentará o Director "que os acontecimentos que têm 

continuado a agitar o País e a intranquilizar os espíritos não tenham permitido uma 

regularidade tão perfeita nos trabalhos quanto seria de desejar". "7 

No curto Ministério de Álvaro de Castro, com Cunha Leal nas Finanças e Júlio 

Dantas na Instrução, intenta Guedes de Oliveira conseguir o empréstimo destinado à 

Escola de Belas Artes e mesmamente o faria no gabinete seguinte de Liberato Pinto, 

ainda com Cunha Leal, na mesma pasta, Álvaro de Castro no Ministério da Guerra, e 
Augusto Nobre, na Instrução. 

Cunha Leal apressava-se a promover a aprovação parlamentar de algumas pro

postas de lei de natureza financeira, como escreve Damião Peres, mencionando o grave 

desequilíbrio das contas públicas. A este oficia o Director da Escola, renovando pedidos 

e, em 5 de Fevereiro de 1921, são expedidos telegramas de agradecimento a Álvaro de 

Castro, Cunha Leal, Augusto Nobre e a outras personalidades (entre as quais o Chefe 

de Repartição de Belas Artes, Carlos Babo, porque fora realidade o empréstimo destinado 

à construção da Escola. m 

O Senado Municipal do Porto cederia ao Governo o terreno destinado à construção 

1 , 5 E.S.B.A.P- Actas das Conferências Gerais [1897-1922], Acta de 15 d© Agosto de 1921, fl.88. 
1 1 6 A.M.S- Cópia do testamento de Miguel Ventura Terra (Cfr. Registo dos testamentos da freguesia de Sào 

Mamede, Admnistraçào do Terceiro Bairro de Lisboa .Livro, 45, registo de 30 de Abril de 1919). transc.ap.doc.n" 

12. 
117 E.S.B.A.P- Acras das Conferências Ordinárias 1920-1940, 11.1. 
118 Idem. Livro nB8/Correspondência para o Governo, ofício n°164. de 24 de Janeiro de 1921. e n°170, de 5 de 

Fevereiro de 1921. 
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do "Palácio de Belas Artes", pondo como condição desonerar o Município da obrigação o Palácio de Belas Artes 

de instalar a Escola, o que, no parecer de Guedes de Oliveira, exigiria certamente a 

promulgação de um decreto que tornasse válida a transacção. Um projecto é, de facto, 

aprovado na Câmara dos Deputados, mas ainda não discutido no Senado em meados 

de Setembro, escassos dias antes do encerramento dos trabalhos parlamentares. 

Já nos inícios de Fevereiro de 22, quando da instauração do Ministério democrático 

de António Maria da Silva, com Augusto Nobre na Instrução, se afirma que foi lavrada 

a escritura de aquisição pelo Estado do terreno destinado à construção do edifício da 

Escola e Guedes de Oliveira pede à 10s Repartição "a fineza de habilitar o Conselho 

Administrativo da Escola com fundos necessários para o princípio dos trabalhos (e) que 

seja paga a inclusa requisição como primeira prestação da soma votada de oitenta mil 

escudos". m 

Ao Presidente da Comissão Executiva da Câmara Municipal do Porto escreve 

Guedes de Oliveira, solicitando a rápida entrega do terreno ajustado, conforme a escritura 

já referida de 14 de Janeiro de 22, mas, ainda, em Novembro de 23 a Câmara não havia 

dado posse do mesmo terreno à Escola a fim de poder iniciar os trabalhos da construção 

(que só em Março seguinte poderão recomeçar, em face da desocupação da área acordada 

por remoção do canil camarário!). 

Eram as inibições da crise. O escultor Alves de Sousa, dedicado colaborador de o faiedmento do escultor 
Alves de Sousa 

Marques da Silva no monumento ao Marquês do Pombal, em Lisboa, e no das Guerras 

Peninsulares no Porto, entretanto falecera e a Escola faz diligências no sentido de adquirir 

o espólio arrolado pelo cônsul de Portugal em Paris, Amadeu Navarro, então avaliado por 

Sousa Pinto, João da Silva e Soares Lopes, e tenta, outrossim, obter do Director da 

Alfândega do Norte a isenção de direitos. 
Marques da Silva é reeleito vogal do Conselho Superior de Instrução Pública, em A reeleição de Marques 

r\ t~ _i nn d a S i l v a P 3 ' 3 ° Conselho 

Dezembro de 22, e, com Teixeira Lopes, é indicado para o júri do Monumento aos Mortos superior de instrução PÚ-

da Grande Guerra, a erigir no Porto, na Praça Carlos Alberto. 

Idem, ibidem, ofício de 6 de Fevereiro de 1922, dirigido a Abel Dias, Director da 10a Repartição 
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No mesmo ano, em Julho de 23, é Presidente honorário da Sociedade dos Ar

quitectos do Norte, associação que ajudara a criar, em 1920, com Correia da Silva, Baltazar 

de Castro, António Peres Guimarães, Francisco de Oliveira Ferreira, Leandro de Morais 

e Rogério de Azevedo. 12° 

Sobre a reforma da educação se hã-de reflectir no seio da Escola, de acordo com 

o relatório e bases da proposta de lei publicada no Diário do Governo, e procura-se obter 

elementos para a realização de um regulamento "destinado a um mais amplo aper

feiçoamento do ensino de Belas Artes". 

Marques da Silva "(entende) que, para fazer uma regulamentação que tem (...) de 

ser subordinada à lei, será de utilidade aproveitar trabalhos já estudados na Escola de 

Belas Artes de Lisboa, com as alterações justificadas pela diferenciação existente" e 

"(no) que se refere à situação dos alunos voluntários e às condições de admissão dos 

alunos estranhos à Escola (ela) merece ser regulamentada no sentido de uma admissão 

rigorosa, mas não impeditiva da qualidade artística dos alunos".121 

Nesse ano lectivo, Rogério de Azevedo e Almeida Júnior haviam concluido a 59 

classe de Arquitectura Civil e, já, uma geração mais jovem se aproximava do território da 

Arquitectura e há-de fazer um percurso muito situado na órbita do Mestre: David Moreira 

da Silva, António Ferreira da Silva Janeira, Homero Ferreira Dias, António Varela e Mário 

Abreu. 

Almeida Júnior será dos primeiros estudantes que após o termo do curso de 

Arquitectura Civil, em 1921-22, conseguira a autorização para concluir o tirocínio de dois 

anos em obras do Estado, em harmonia com o disposto no artigo 33e do decreto de Maio 

de 1911, pelo que a Escola requer a sua admissão em obras a cargo da Direcção das 

Obras Públicas do Norte, para que possa obter o Diploma de Arquitecto, supondo provas 

a ele atinentes. Tirocínio que, de acordo com a legislação de Maio de 1919, deverá ser 

1 2 0 O alvará da Associação é concedido em 14 de Julho de 1920 e é assinado por António José de Almeida 

e José António da Costa Júnior. 
121 E.S.B.A.P.- Livro ns8/Correspondência para o Governo, oficio n5359. de 16 de Agosto de 1923, enviado ao 

Director Geral de Belas Artes. 



subsidiado. 

Aliás, sobre esta matéria, Marques da Silva propõe que se manifeste ao Ministro 

da Instrução "o agrado que lhe causou a publicação do decreto n910663, referente ao 

título de Arquitecto (...), como sendo as provas finais do Curso de Arquitectura sem a 

aprovação das quais não deverá certificar-se um curso como concluído". Era, ainda, a 

visão parisiense a presidir aos seus critérios. 

O Dr.Miguel de Mendonça Monteiro, que há cinco anos era professor da cadeira 

de História Universal e Pátria, Rudimentos de História das Literaturas Clássicas 

e da literatura portuguesa, é proposto para professor efectivo, dentro de critérios de 

nomeação por distinção, já aplicáveis a Teixeira Lopes, Joaquim de Vasconcelos e Aarão 

de Lacerda. Em Janeiro de 25, o Conselho Escolar, perante a morosidade da realização 

do concurso para a 9g cadeira, depois da recusa de vários professores, propõe o en

genheiro/arquitecto Júlio José de Brito para o seu preenchimento, e ainda a recondução 

de Marques da Silva como professor interino da 2-, pois só em Agosto desse ano Manuel 

Marques terminará o seu pensionato parisiense. 

À Direcção Geral serão, então, remetidos os programas para os concursos da 

segunda, nona e décima cadeiras, publicadas no Diário do Governo, de 10 de Fevereiro 

de 1926. À décima cadeira {Mecânica, Resistência de Materiais/Construções Civis) 

concorrerão Júlio José de Brito, Serafim Lopes Rodrigues e Artur de Almeida Júnior; à 

2- Manuel Marques e à 99 Álvaro da Silva Lima, Domingos José Rosas da Silva, Serafim 

Lopes Rodrigues, Guilherme Bonfim Barreiros e Almeida Júnior. Marques da Silva, en

carregado com Teixeira Lopes e José de Brito de organizar as provas da 2- Cadeira, não 

tomará parte nos júris da 9s e 10s cadeiras, por doença, para os quais estava indicado 

como arguente. 

É verdade que mais o preocupava o sucesso de Manuel Marques... Mas no concurso 

deste havia sido substituído por Aarão de Lacerda. 

Já em Outubro o Director propunha superiormente que se acabassem com in-

terinidades, visto terem sido aprovados nos respectivos concursos da 2-. 9s e IO9 cadeiras, 



respectivamente, o arquitecto Manuel Marques e os engenheiros Álvaro da Silva Lima 

e Júlio José de Brito. 

Mas a Escola renovar-se-ia, ainda, porque José de Brito e Marques de Oliveira 

excediam já os 70 anos. É certo que o decreto 12306, no seu artigo 7-, sobre méritos 

de professores atingidos por limite de idade, previa, em função da capacidade docente, 

a possibildade das vantagens da manutenção. No entanto, o estado de saúde de Marques 

de Giveira não permitiria uma efectiva regência da sua cadeira, no termo, afinal, de uma 

docência de quarenta e quatro anos. 

Marques da Silva diz "não (poder) habituar-se à ideia de se ver desacompanhado 

do senhor Marques de Oliveira cujo alto valor e cujo conselho considerava tão necessário 

(...) e via com mágoa profunda a hipótese da (sua) retirada".,22 

"(Ao) senha Marques de Oliveira todas as homenagens eram devidas", dirá, por 

sua vez, o Director. A doença minava o velho Mestre. António Carneiro "obsequiosamente" 

ia regendo a sua cadeira. 

Mas em breve a sua morte seria o pretexto para um requiem de paz e o pomo A morte de Marques da 
Oliveira 

da discórdia, o primeiro sinal de questionamento do Mestre, do Naturalismo e do ensino 

académico... 

A Escola continuava a insistir no ensino do Desenho que considera deficiente, 

julgando útil ampliá-lo para cinco anos, pois " traria vantagens enormes, mesmo sob o 

ponto de vista das condições da vida regional". Advoga-se, mesmo, um curso nocturno 

de Desenho artístico e outro de Desenho arquitectónico, também de cinco anos, "criando-

se assim bons e instruídos desenhadores que é afinal o que rigorosamente falta". E 

acrescenta o Director que o Desenho "é afinal essencialíssimo e o menos observado, 

relativamente, nas exigências da Arte Moderna, salvo infelizmente não muito numerosas 

excepções".,23 

Pa aqui passa velada crítica ao Modernismo e é bem notório que julga a reforma 

122 Vide acta de 25 de Outubro de 1926 (E.S.B.A.P- Actas das Conferências Ordinárias 1920-1940, fl.25. 
123 E.S.B.A.P- Correspondência/Livro n'9, ofício na239, de 14 de Junho de 1927, dirigido à Direcção Geral de 
Belas Artes. o / i o 



de 1911 e alterações posteriores "geralmente boas". Aqui se afastava com Aarão de 

Lacerda e Marques da Silva das posições radicais de Teixeira Lopes, anteriormente 

assumidas, que, perante a fundição das obras de Soares dos Reis e a construção do 

edifício da Escola e Museu Anexo, afirmava ser-lhe indiferente a exibição das suas obras 

porque antes dese-java "que o ensino fosse remodelado de forma a não fatigar os alunos 

com uma grande afluência de disciplinas de carácter teórico, pois que o próprio Soares 

dos Reis delas prescin-dira" . ,24 

Marques da Silva insiste que os cursos teóricos deviam ser feitos paralelamente 

aos cursos artísticos, principalmente no curso especial, e julga "os cursos artísticos de 

natureza muito especial (e) as habilitações estranhas (...) não convinham ao ensino artís

tico".125 

O problema que mais perturba a Escola é a objectiva desigualdade entre alunos 

da antiga e nova organização, sobretudo no ramo da Arquitectura, no que respeita a 

certificados, cartas e diplomas. A Câmara do Porto exigia que os termos de respon

sabilidade, quanto aos projectos de construção, só podiam ser aceites quando passados 

por arquitectos que tivessem o diploma e não somente a carta, embora acertasse a dilação 

de dois anos como tempo indispensável para tirocínios; a Sociedade dos Arquitectos do 

Norte procura "incutir no espírito público a noção exacta da Arquitectura que, sendo uma 

manifestação essencial de Arte, só a artistas compete exercer"; o Director da Escola fala 

do "milicianismo" que atinge a arte de construir. '2é 

A expressão "Diplomado pelo Governo", certamente aceitável a Marques da Silva 

e balizada pelas Beaux-Arts, é para Guedes de Oliveira um quase opróbio lançado sobre 

a Escola. 

Se Korrodi e Raul Lino foram equiparados a arquitectos, por despacho ministerial, 

deverão ser considerados diplomados pela Escola de Belas Artes de Lisboa que os julgou 

dignos de diploma. Veremos que a questão do Diploma se arrastará... 

Idem- Actas das Conferências Ordinárias 1920-1940. II.2. 
Idem, ibidem, 11.5. 
Idem, Livro n"8/Correspondência para o Governo, oficio ns321. 249 



Os requerimentos de arquitectos, pintores e escultores, com o curso da antiga 

organização, afluem à Escola "para serem matriculados de modo a poderem obter o curso 

da organização actual". 

Marques da Silva entre "a tirania dos seus trabalhos", que o impediam de 

apresentar o projecto relativo ao novo edifício da Escola, para constrangimento de Guedes 

de Oliveira, vê falecer seu pai e associa-se, com pesar, ao falecimento de João Chagas, 

que muito se interessara pelos estudantes portugueses, quando fora pensionista em 

Paris. Em Janeiro de 26, associa-se, certamente, aos votos do Conselho Escolar dirigidos 

a Bernardino Machado, após a sua eleição para Chefe de Estado, após a demissão de 

Teixeira Gomes, e ao Dr .Santos Silva, Ministro da Instrução, "não só por ser um portuense 

a cuja superior doação estão subordinados os serviços da Escola, como pelo interesse 

mais uma vez demonstrado (...) a tudo quanto diz respeito à Arte e aos Artistas do Norte 

do País ". 

Como Presidente do Conselho de Arte e Arqueologia, Marques da Silva chama 

a si a competência da convocação do Conselho para se avaliar a hipótese de novos 

pensionistas, após o regresso de Manuel Marques e Cramez, e participa num voto de 

sentimento pela morte do seu amigo e encomendador António Ramos Pinto, antigo aluno 

da Escola que a esta deixara um legado, por testamento de 1919, para que, com o seu 

rendimento, se adquirisse anualmente um quadro para o Museu Soares dos Reis. 

Esta valorização do Museu, que continuava fechado, era uma preocupação da A valorização do Museu 

Escola Portuense. Recentemente, recebera mais de oito dezenas de obras de arte da 

colecção de José da Costa Meireles Rodrigues, instituindo-se em honra do doador um 

prémio de Desenho com o seu nome. 

Já no clima da ditadura de Gomes da Costa e de infundadas suspeições da 

aproximação de Teixeira Lopes ao milita Gomes da Costa, no encerramento do ano escolar 

1926-27, Guedes de Oliveira congratulava-se com os resultados obtidos no ano escolar A ditadura de Gomes da 
Costa 

e renovava os seus votos "pelo progresso crescente da Arte em Portugal e pela grandeza 

da Escola do Porto que tanto tem procurado concorrer (...) para a alta, afirmação da Arte 



Nacional".127 

Nesse ano Teixeira Lopes era eleito membro do Instituto de França, com silêncios 

que julga indesculpáveis, mesmo da parte de colegas e discípulos, mas trabalha activamente Teixeira Lopes, membro do 
Instituto de Franca 

no Monumento aos Mortos da Primeira Guerra Mundial a erigir em La Couture, na Flandres. 

Daí as suas primeiras ausências que se tornam efectivas durante o ano lectivo 1927-28. 

A Escola vê-se ameaçada na sua existência. É bem sinal dos tempos a extinção uma Escola ameaçada de 
extinção 

do Ensino Primário Superior e em breve da Faculdade de Letras do Porto. 

A correspondência trocada entre o Presidente da Comissão da Reforma Orçamental 

e o Director da Escola é sinal evidente de que a Escola periga. Assim, em Junho de 28, 

Guedes de Oliveira, com veemência, responderá que "se há uma instituição portuguesa 

que tenha persistentemente e apaixonadamente contribuído para a grandeza da Arte em 

Portugal esse estabelecimento é a Escola de Belas Artes do Porto" e afirma que é clamorosa 

injustiça dizer-se que a Escola "não corresponde ao destino para que foi criada".128 

E exemplifica que a cidade do Porto, é então, o maior mercado artístico do País 

e que o milagre se vê" desde que a Escola de Belas Artes, obscuramente, modestamente, 

sem rataplans de reclamo e sem desvarios de notoriedade charlatanesca, orientou no 

sentido moderno do progresso artístico de todo o mundo o significado da sua preponderância 

espiritual". E invectiva com o mesmo tom agridoce: "E de quem são os edifícios modernos 

que o Porto conta em tão vasto número? São (...) de artistas do Porto, de artistas do 

Norte". E aceita a comparação, afirmando, ainda, "que havendo no Porto algumas 

construções de artistas de Lisboa, os portuenses podem comparar as suas com orgulho 

porque não temem confrontos, embora o Porto nunca tivesse pretensões de construir 

Acrópoles". ,29 

São fundamentalmente as razões orçamentais a presidir aos critérios, como é 

evidente na informação prestada à mesma Comissão Orçamental sobre os legados que 

a Escola administra, isto é, os legados Ventura Terra, Ribeiro Seixas, D. Alice Meireles, 

127 Idem, Actas das Conferências Ordinárias 1920-1940, fl.30-30v. 
1 2 8 Idem, Correspondência/Livro nB9, oficio na324, de 21 de Junho de 1928. 
129 Idem, ibidem. « r , 



Adriano Ramos Pinto e as doações do Barão de Castelo de Paiva e de Soares dos 

Reis. ,30 

As posições da Escola, e mais concretamente de Guedes de Oliveira, merecem, 

nas palavras de Aarão de Lacerda, o louvor do Director "pelo calor com que a defendeu 

das ameaças que ultimamente viu afectada a sua existência e a sua estabilidade". '31 

E logo se dinamiza o legado Ventura Terra, abrindo concurso para dois pensionistas, 

após regulamento a elaborar por Marques da Silva, Acácio Lino, Manuel Marques e Álvaro 

de Lima. É a resposta à suspeição... 

Teixeira Lopes invoca a necessidade de modificações no seu curso de escultura 

que lhe permitam obviar a ingerências, quer ser "exclusivamente" o professa, ameaçando 

demitir-se,132 e Marques da Silva,meses depois, é de opinião que deve propor-se uma 

remodelação do plano de estudos da Escola, ficando de estudar esse plano, e que António 

Carneiro deverá ser transferido para a regência efectiva da cadeira de Pintura que vinha 

ocupando após a doença e a morte de Marques de Oliveira. 

O Arquitecto, prestigiado pelas suas obras na Cidade, e pelo seu magistério Homenagem a Marques da 
Silva em 1928 

exigente, é homenageado, em Abril de 1928, por iniciativa dos alunos do curso especial 

de Arquitectura Civil. A homenagem, presidida por Guedes de Oliveira, com a presença 

de Bento Carqueja e Júlio Brandão, director do Museu Municipal, foi o pretexto para a 

intervenção de vários alunos e de professores da Escola, com destaque para as palavras 

de Aarão de Lacerda, Dr. Miguel Monteiro, em nome dos alunos, e do aluno Luís Bena

vente. m 

Aarão de Lacerda exalta as qualidades de inteligência e de carácter do decano 

dos arquitectos portuenses, o seu ensino "que não atrofia os alunos" e cita algumas 

obras do homenageado, nomeadamente os Armazéns Nascimento, inaugurados no ano 

130 Idem, ibidem, olício n°340, de 8 de Agosto de 1928. 

Idem. Actas das Conferências Ordinárias 1920-1940, Acta da sessão de 1 de Agosto de 1928,fl.32v. 
132 Idem, Correspondência/Livro n"9, oficio n8355 de 6 de Outubro de 1928. As declarações de Teixeira Lopes 
tiveram maior ressonância porque foram feitas à Imprensa diária do Porto. 
133 Na homenagem estiveram presentes as arquitectos Peres Guimarães, Rogério de Azevedo. Manuel Marques, 
o escultor Sousa Caldas, José de Brito, Mendonça Monteiro, Acácio Lino,Bonfim Barreiros. Manuel Monteiro, 
Júlio Ramos e Eduardo Honório de Lima. 9*S9 



anterior, "o melhor documento da Arte moderna". ,34 

Benavente faz a apologia dos mestres: "Os mestres têm ainda em nossos dias 

a mesma posição de sempre" e acrescenta na circunstância: "O Porto deve-lhe as melhores 

construções que possui".135 

Marques da Slva vê, aqui, a oportunidade para a afirmação da missão do arquitecto 

e nas autoridades presentes supõe o "reconhecimento dos poderes do Estado pela justa Marques da savae a missão 
do Arquitecto 

causa dos arquitectos", o garante da fundamentação da arquitectura realizada; afirma a 

sua convivência com os alunos, "aprova e troca impressões sobre assuntos de Arte e 

modalidades da arquitectura mundial136 e lança, então, a ideia de uma associação de 

antigos e actuais alunos de Arquitectura da Escola de Belas Artes.,37 Como coroamento 

de quanto afirma drã: "Nunca me preocupou o mo do particular como cada aluno interpreta 

o assunto que tem a tratar". 

Ê ajustado o mérito da homenagem que a própria imprensa julga tardia, mas é 

bem notório que ela serviu como mais um elemento de afirmação da Escola no meio das 

reticências da "ditadura financeira" do País e perante o tratamento algo privilegiado da 

Escola de Belas Artes de Lisboa, com regulamento aprovado em 11 de Julho de 25, com 

Santos Silva, Ministro da Instrução. 

As exigências do Decreto n9 16836 supunham a obrigação de pôr a concurso as 

cadeiras de Pintura, Desenho (modelo vivo e estatua) e a de Escultura (visto que apesar 

das diligências de Marques da Silva, Aarão de Lacerda, Mendonça Monteiro e António 

Carneiro, Teixeira Lopes vai ser passível de um auto de abandono do lugar, sendo demitido 

em 24 de Setembro de 1929). 

Guedes de Oliveira solicita providências para a consignação de verbas destinadas 

à continuação dos trabalhos do edifício da Escola, de acordo com o projecto elaborado 

134 Vide O Jornal do Noticias, de 26 de Abril de 1928. 
IOJ Cfr. O Comércio do Porto, de 26 de Abril de 1928. 
136 Idem, ibidem. 
137 

A.M.S - [Projecto] Estatutos da Associação dos Estudantes da Escola de Belas Artes do Porto subscritos, entre 
outros por Bernardino Fabião, Jerónimo Teixeira dos Reis, Francisco da Silva Granja, Júlio Enes Baganha. No 
artigo.4a diz-se "É expressamente proibido à Associação ocupar-se de todo e qualquer assunto político ou religioso. 



por Manuel Marques, por impossibilidade de Marques da Silva, e aprovado pelo Ministro 

da Instrução, Alfredo de Magalhães, tendo sido nomeada a comissão incumbida de dirigir 

e administrar a obra.138 Em 6 de Março de 29, estava a concluir-se a empreitada e a 

esgotar-se a verba disponível já a partir de 1918. Mas os trabalhos estão em vias de 

paralisação. 

Prestara a Escola a sua homenagem a Joaquim de Vasconcelos, lembrava com 

pesar o recente falecimento de Augusto Gil, antigo Directa Geral das Belas Artes e amigo 

da Escola, e participa na homenagem póstuma a Marques de Oliveira, iniciativa da cidade 

e das suas instituições, com uma Comissão de honra formada entre outros, pelo Ministro 

da Instrução, Cordeiro Ramos, Guedes de Oliveira, Director da Escola e José Marques 

da Silva, Presidente do Conselho de Arte e Arqueologia.139 

As homenagens iniciaram-se, em 10 de Abril de 29, com uma romagem ao cemité- Homenagens a Marques de 
Oliveira 

rio da Lapa, a convite dos artistas Julio Pina e Aires de Gouveia, nelas participando os 

admiradores e os discípulos num "preito sentido dum grande culto pela obra vastíssima 

e admirável desse grande temperamento de artista de eleição", como relatava O Primeiro 

de Janeiro. Aí é descerrado um baixo relevo de Teixeira Lopes, com o perfil de Marques 

de Oliveira, e Marques da Silva faz um sentido discurso, evocando a personalidade in

confundível do Mestre, o seu Mestre, que, desde 1882, dirigiu com proficiência os cursos 

de desenho, pintura e anatomia artística da Academia/Escola de Belas Artes do Porto. 

138 Cfr. despacho publicado no Diário do Governo de 19 de Fevereiro de 1927 e 2 de Fevereiro de 1928. A 
Comissão era constituída por Guedes de Oliveira, Acácio Lino, Manuel Marques e Júlio José de Brito. A primeira 
empreitada da obra toi executada pela Sociedade Cooperativa dos Operários Pedreiros Portuenses. 
139 A Comissão de Honra era formada pelo Dr. Cordeiro Ramos, Ministro da Justiça; Tenente Coronel Nunes da 
Ponte, Governador civil do Porto; General Craveiro Lopes,Comandante da 1a Região Militar; Coronel Raul de 
Andrade Peres, Presidente da Comissão Admnistrativa da Câmara Municipal do Porto; Dr. José Antunes Guimarães, 
Presidente da Junta Geral do Distrito do Porto; Guedes de Oliveira, Director da Escola de Belas Artes do Porto: 
José Marques da Silva, Presidente do Conselho de Arte e Arqueologia; Júlio Brandão,Director do Museu Munici
pal de Arte; Francisco Moreira de Almeida, director do Museu Grão Vasco de Viseu; João Augusto Ribeiro, 
Presidente da Sociedade de Belas Artes do Porto; Ricardo Spratley, Presidente da Associação Comercial do 
Porto; Dr. Aarão de Lacerda, Presidente da Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto; Dr. Bento 
Carqueja, Director de O Comércio do Porto, Aníbal de Morais , Director de O Jornal de Notícias, Jorge de Abreu, 
Director de O Primeiro de Janeiro, Júlio Ribeiro, Director de A Montanha. José Inácio Pinto, representante de O 
Diário de Notícias, Mário Amaral, representante de O Século; Tomás Rocha dos Santos, representante de A voz; 
conselheiro Dr.Leopoldo Mourão e Antero de Figueiredo. 



No dia seguinte, no jardim de S.Lázaro, foi inaugurado o monumento que a cidade 

mandou erigir a Marques de Oliveira, projecto de Marques da Silva, com escultura de 

Soares dos Reis. 

A cerimónia contou com a presença de personalidades de destaque da vida 

portuense e o governador civil, Nunes da Ponte, em nome do Ministro da Instrução, acentuou 

a sinceridade daquela justa homenagem. Também o presidente da Comissão Administrativa 

da Câmara Municipal do Porto, coronel Raul Andrade Peres, produziu um discurso de 

circunstância lembrando o "orientador de várias gerações de artistas" e a sua "palavra 

de apóstolo tão sincera e quente", exaltando as virtudes cMcas e morais do homenageado 

que deu o exemplo de que "o talento refulge com maia brilho quando o nimba a bondade 

(...) perfumada e inebriante flor da vida". ,4° 

Guedes de Oliveira, também discípulo de Marques de Oliveira, recordou a sua lição 

de vida e o "justificável orgulho" de ele "haver contribuído como poucos para demonstrar 

que o Porto não foi somente o lugar de lutas estéreis, de rivalidades injustas e de paixões 

sem grandeza, mas um centro progressivo dessa mesma Arte com que se marcam as 

evoluções de cultura e as apoteoses dos povos".,41 

Aproveita ainda o Director a presença das autoridades para referir as dificuldades 

da Escola, instalada na "velha e doentia casa de hóspedes", com um Museu onde se 

arruinam as obras de Arte, contando apenas com o antídoto da tenacidade. 

Mas também aí se falou da lição do nacionalismo... 

No átrio da Escola foi descerrada uma lápide e um medalhão de bronze e na 

circunstância falam Marques da Sifva e Aarão de Lacerda, fazendo este uma larga incursão 

na História da Arte e recordando às gerações de então e às vindouras o Artista e o 

Homem Social. 

À homenagem associa-se o Grupo Silva Porto, com Carlos Reis, António Saúde, 

Alves Cardoso, Frederico Aires, João Aires, Falcão Trigoso, epígonos do Mestre, com uma 

140 Cfr. O Primeiro de Janeiro de 12 de Abril 1929. 
141 Idem, ibidem. 



prática naturalista que persistira. 

Nessa noite, no Salão do Ateneu Comercial, inaugura-se a exposição das obras 

de Marques de Oliveira, com uma conferência de Joaquim Costa. M2 

Na sessão de Maio do Conselho Escolar, a propósito da manifestação a Marques 

de Oliveira, Marques da Silva agradece a colaboração dos professores e do director e 

quanto ao manifesto assinado por alunos da Escola "reprova esse acto, tanto mais quanto 

é certo que alguns dos signatários do papel não sabem copiar uma estampa. Por isso 

a sua responsabilidade de hoje é nula". 

O manifesto era, como afirmámos, um sinal de questionamento do Naturalismo 

mas ainda o fermento, vagamente ideológico, resultante do "regresso à ordem", com 

matizes de alguma inconciliação. 

O Grupo + além, com Adalberto Sampaio, Artur Justino, Augusto Gomes, Duarte o Grupo + além » o 
inconformismo 

Camarinha, Laura Costa, Januário Godinho, Reis Teixeira, Ventura Porfírio e Alvarez 

representa, então, ainda com Fernando Cunha Leão e Fortunato Cabral, esse segmento 

palpável de alguma rejeição e inconformismo perante as homenagens a Marques de Oliveira. 

Mas o Naturalismo persistia como fórmula. O que havia sido a IV Exposição dos Modernistas 

no Porto em 1926?, senão o equívoco? O que proporcionavam os expositores do Grupo 

+ além na exposição do Salão Silva Porto, em 1929? Ainda o humor que dos Humoristas 

vinha, as epígrafes ainda Fantasistas, um vago Lenine, Virgens com o Menino, a Gata 

Borralheira, Uma fonte da minha aldeia.... isto é, trabalhos "sem peias, absolutamente 

libertos de influências superiores (...) a verdadeira personalidade de cada expositor, o valor 

da geração de amanhã", como inocentemente se dizia no catálogo.,43 

Certo que a geração revelará os pintores Augusto Gomes, Alvarez, Camarinha... 

Vide Quadros do Grande Mestre Marques de Oliveira/Salão Nobre do Ateneu Comercial do Porto/Abril-1929, 

(catálogo). Do catálogo faziam parte textos de Aarão de Lacerda, Guedes de Oliveira, João Grave, Joaquim 

Costa, Júlio Brandão. 

Alguns alunos de Belas Artes expõem no Silva Porto. 1929. 

A comissão organizadora da exposição era constituída por Joaquim Areal. Fernando Leão, Fortunato Cabral, 

Ventura Porfírio. Os expositores eram Abel de Moura, Adalberto Sampaio, Arménio Losa, Artur Justino, Augusto 

Gomes, Duarte Camarinha, Januário Godinho, José da Cruz Lima, Laura Costa, Mendes da Silva, Reis Teixeira, 

Ventura Porfírio, Dominguez Alvarez e Vasco de Lacerda Marques. 



e, então, se citava, apenas citava Arménio Losa, Januário Godinho, Fortunato Cabral e 

Cunha Leão..., arquitectos de uma geração que importa para a caracterização da ar

quitectura nortenha dos anos 30-40 e seguintes. 

Julgo poder afirmar-se que há uma consciência assumida de Escola, que utrapassa 

os chauvinismos provincianos, e será premonitório para o debate da Arquitectura em Por

tugal reflectir sobre as palavras de Guedes de Oliveira quando, agora, afirma "que tudo 

quanto actualmente avulta no Porto, no sentido da sua orientação artística, o deve à acção 

da Escola, acção obscura, sem charlatanices de publicidade e sempre longe de tudo 

quanto traduza cabotinagem (...) lançando na vida os seus alunos tornados mestres, e 

continuando uma luta de glória de que pode altivamente orgulhar-se". w 

Quanto à Arquitectura respeita, a Escola apresenta nesta data índces de frequência 

na 5a cadeira que se aproximam das quatro dezenas de alunos e um conjunto de 18 A Arquitectura e os índices 
de frequência 

arquitectos diplomados pela nova organização, conciliando o Decreto de Maio de 1891 

e o disposto no Decreto ns 11089 de 17 de Setembro de 1925, de que fazem parte José 

Ferreira Peneda, Júlio José de Brito, João Marcelino de Queirós, Rogério Azevedo, Baltazar 

de Castro, Álvaro Morais, António Brito, Artur de Almeida Júnior, António Júlio Teixeira 

Lopes e, ao abrigo da alínea a) do art2 2e do Decreto de Setembro de 25, são considerados 

diplomados pelo Governo dentro, da antiga organização, 29 outros arquitectos dentre 

os quais destacamos Aucíndio Ferreira dos Santos, Leandro de Morais, Correia da Silva, 

Amoroso Lopes, Emanuel Ribeiro, Francisco de Oliveira Ferreira e António Peres Dias 

Guimarães.145 

A legislação de 12 de Junho de 1929, produzida no âmbito das reformas do ensino, 

instituía o processo de eleição do novo Directa da Escola, em lista tríplice, não podendo 

ser reeleitos os Directores que há mais de seis anos tinham exercido esse cargo. Em 

sessão de 21 de Julho, em escrutínio secreto, são mais votados António Carneiro, Acácio António carneiro 
Director da Escola 

Lino e Aarâo de Lacerda. 

1 4 4 Cfr. ofício n°412, da Direcção Geral, de 19 de Abril de 1929, (ESBAP - Correspondência/Livro n'9). 
1 4 5 Cfr. offcio ns 417. de 20 de Abril de 1929. dirigido à Secretaria da Sociedade dos Arquitectos Diplomados 

pelo Governo (E.S.B.A.P. - Correspondência/ Livro n'9). OR~7 



Em 27 de Julho era participada a António Carneiro a sua nomeação pelo ministro, 

para Director da Escola, nas vésperas da partida para o Rio de Janeiro. Ali em 19 de 

Agosto, inaugura uma exposição na Galeria Jorge (onde já realizara a exposição de 14) 

e mostra agora "a mais espectacular versão de Camões lendo os Lusíadas aos Frades 

de S. Domingos". 

A17 de Dezembro, ainda, escreve de SPaulo a Ramiro Mourão e chega a Portugal 

em Janeiro seguinte, minado por uma hepatite. Mas, já, em 2 de Outubro Guedes de 

Oliveira transferira a Direcção da Escola para Marques da Silva, como professor mais 

velho, até ao regresso do Director eleito,,46 com a anuência do Conselho Escolar w e 

porque obtivera autorização superior para se ausentar do País em viagem de estudo. 

Em Fevereiro, António Carneiro escreve a Marques da Silva, dizendo ter tudo 

preparado para obter a sua exoneração do cargo de Director da Escola, mas julga 

necessário retomar o trabalho pois se apresentara ao serviço formalmente em 28 de Janeiro. 

A demissão de Teixeira Lopes fora publicada no Diário do Governo de 28 de 

Setembro passado e Marques da Silva, já nas funções de director interino, diz "estar 

seguro de que todos verão com pesar afastar-se o professor que prestou ao ensino da 

Escola o seu prestigioso concurso". Teixeira Lopes não se alheia deste sentimento e 

afirmará que "(não) é portanto sem um íntimo sentimento de pesar que a (deixa) tam

bém". 148 

Ouvido o Conselho Escolar, José de Oliveira Ferreira, membro do Conselho de Arte 

e Arqueologia, é proposto pelo Director para professor interino da cadeira de Escultura, 

de harmonia com o disposto no artigo 159 do Decreto de Março de 1928, e Acácio Lino 

para a regência interina da 4S cadeira (Desenho de figura, estátua e modelo vivo), vaga 

pela aposentação de José de Brito. 

Votos de sentimento são expressos por Marques da Silva e pela Escola, pela 

146 A.M.S - [Auto de recepção e entrega], de 2 de Outubro de 1929. 
147 E.S.B.A.P - Actas das Conferências Ordinárias 1920-1940, Acta de 7 de Outubro de 1929, fl.38. 
148 Idem, ibidem. Acta de 25 de Janeiro de 1930, ti. 41; vide ainda, a propósito, a carta de Teixeira Lopes dirigida 

a Marques da Silva, enviada de S.Mamede de Riba Tua, em 11 de Outubro de 1929, (A.M.S), transe, ap.doc.n» 

13. 



morte de Columbano, António José de Almeida e José Relvas que enlutaram o mês de 

Novembro de 1929. 

O Directa, a propósito de equivalências, procura fazer doutrina e diz que "a criação 

na Escola das cadeiras científicas, destinadas ao curso de Arquitectura, foi uma conquista 

que custou não poucos esforços, principalmente, porque, tratando-se de um ensino próprio 

para artistas, ele precisa de ter aplicação, extensão e modo de ser ministrado em perfeita 

harmonia com a função que esses artistas têm a desempenhar no exercício da sua 

profissão".149 

Realizam-se os concursos para a ó9 cadeira a que concorrem Cramez e Joaquim 

Lopes, este aprovado em mérito relativo, após lições e interrogatórios orais de que se 

incumbiram Acácio Lino e Marques da Silva. ,5° Este, em Abril de 30, preside à primeira Falecimento de António 
Carneiro em 1930 

sessão do Conselho Escolar após o falecimento de António Carneiro, propondo um voto 

de sentimento pelo passamento prematuro do Pintor e Júlio Brandão, Director do Museu 

Municipal, em nome do Vereador da Cultura, aí leva a vontade da Câmara no sentido de 

se promover uma homenagem ao Artista e já a notícia de que a rua Barros Lima, com

preendida entre a rua do Heroísmo e a do Bonfim, se denominasse Rua António Carneiro 

e que no atelier do Pintor fos se colocada uma lápide, que será desenhada por Marques 

da Silva. 

À mágoa da Escola se associa o Director Geral do Ensino Superior e das Belas 

Artes, Monteiro de Barros, a Sociedade Nacional de Belas Artes, a Associação Académica 

da Escola de Belas Artes de Lisboa. ,5' 

Persiste Marques da Silva na necessidade da abertura de concurso para o pro

vimento das vagas de professor da 43 cadeira (Desenho de figura/Estátua e modelo vivo), 

vaga desde 1 de Julho de 29, pelo limite de idade de José de Brito, da 49 cadeira 

(Complementar), vaga pelo falecimento de António Carneiro e da 79 (Escultura), resultante 

Idem, ibidem. Acta da sessão de 13 de Dezembro de 1929, fl.40. 

Será nomeado professor efectivo por decreto de 10 de Maio de 1930, entrando em exercício em 7 de Junho 
seguinte. 

São sentidas, também nesta data, as mortes do Escultor Costa Mota (Tio) e do pintor Alves Cardoso. 



da demissão de Teixeira Lopes, em 24 de Setembro de 29, em circunstâncias já relatadas. 

A Escola estuda o regulamento interno das aulas e a determinação dos programas 

das diversas cadeiras, tentando conciliar esse trabalho com os exames de frequência, 

exames de passagem de classe e exames finais, sentindo cada vez mais, segundo Manuel 

Monterroso, a necessidade de ver "estabelecida a namalidade administrativa", expressando 

a vontade de que seja votado o nome de Marques da Silva para Director interino. Tal 

sucederá a partir de 26 de Agosto. 

Manuel Marques ausentar-se-á para Paris para realizar as provas para o concurso 

do diploma de Arquitecto na Escola de Belas Artes de Paris e, na sua ausência, Marques 

da Silva regerá a 7g cadeira (Escultura), que Manuel Marques regia no ano anterior, e 

Joaquim Lopes a 7r, acumulando ainda a regência interina da 49 cadeira (Complementar). 

Acácio Lino, professor da 39 cadeira (Desenho de figura , cabeças e torsos de relevo), 

acumula, em regência interina, a 4Q cadeira (Desenho de figura/Estátua e modelo vivo). 

Ê certo que estas interinidades (e, no caso especial de Marques da Silva, a regência 

da cadeira de Escultura) atendiam à vontade do Conselho Escolar e às vezes "ao desejo 

dos alunos", à economia do Estado e à urgência de serviço. 

No fundo, Marques da Silva pensa em Teixeira Lopes... 

Embora, em finais de Dezembro, Marques da Silva tivesse enviado à Direcção 

Geral os programas dos concursos para provimento dos lugares de professores das cadeiras 

vagas, agonizado pelo Conselho Escolar, a verdade é que já se pensava na reorganização 

do Serviço de Belas Artes. A criação da Junta da Educação Nacional, em 16 de Janeiro 

de 1929, deixava adivinhar a sua regulamentação. 

Em Março de 31, o Ministério da Instrução Pública trabalha na reforma e na Marques da s«va e a re
formada 1931 

Comissão participa Marques da Silva, como Director da Escola de Belas Artes do Por
to; 152 em Maio de 31, é publicado o decreto sobre a reorganização do ensino das artes 
plásticas em Portugal, e pela lógica dos acontecimentos. Marques da Silva é nomeado 

1 2 A.M.S.- [Oficio], de S de Maio de 1931. enviando guias de caminho de ferro para a reunião a realizar no dia 
9 no Ministério, na Direcção Geral do Ensino Superior e das Belas Artes. 



Director da Escola em 22 de Junho de 1931. Ante o aplauso de Aarão de Lacerda, o 

Arquitecto afirmará que "o lugar de directa na ocasião presente apresenta uma tal soma Marques da silva 
Director da Escola 

de trabalhos e responsabilidades que só pode ser compensada por uma verdadeira 

dedicação à Escola".,53 

Em meados de Agosto, solicita Marques da Silva autorização para uma viagem 

de estudo ao estrangeiro, tal como havia feito, em 29, para visitar a exposição de Sevilha 

e Barcelona. Visitará a Exposição Colonial Internacional de Paris, "ao mesmo tempo que Marques da snva • a ex
posição Colonial de Paris, 

procurará obter elementos úteis para a próxima vigência da actual organização das Escolas 

de Belas Artes". 154 

A Exposição queria-se campo de acção no qual "as nações do século XX podem 

rivalizar lealmente, generosamente, nas obras de paz e de progresso", após o fratricídio, 

"lição de acção realizadora" e "foyerde ensinamentos práticos", segundo o Comissário 

Lyautey.155 

Noutra visão prospectiva devera ser vista a exposição, a ela reverteremos opor

tunamente. 

Quanto aos elementos úteis, relacionáveis com o ensino, eles serão recolhidos, 

fundamentalmente, adentro das Beaux-Arts parisienses. Já algumas vezes acentuámos 

a fidelidade do Arquitecto aos modelos normativos de Paris, com a mesma lógica com que 

o espírito Beaux-Arts resplandecia no Novo Mundo. 

No momento, podemos verificar que Marques da Silva se debruça sobre o Regula

mento da Escola Nacional Superior de Belas Artes, de 1928, que recolhe algumas 

informações no Boletim mensal da Associação dos Alunos e Antigos Alunos da Escola AS Beaux-Ans e Marques 
da Silva 

Nacional e Superior de Belas Artes ou Grande Masse.1SÓ na publicação Les concours 

E.S.B.A.P - Actas das Conferências Ordinárias 1920-1940, Sessào de 3 de Junho de 1931, fl.48. 
154 Idem - Copiador n'10, oficio nB171, de 15 de Agosto de 1931. 
155 Vide Le Livre des Expositions Universelles 1851-1989, Paris, 1983, (1.137-140. 

Esta Associação "tinha por objectivo geral criar e manter um liame de solidariedade entre todos os alunos e 
antigos alunos da École Nationale et Supérieur des Beaux Arts, fundar e desenvolver todas as organizações 
susceptíveis de melhorar moralmente e materialmente a situação dos seus membros", (Art.2° dos Estatutos, datados 
de 10 de Janeiro de 1926 e inseridos no Journal Officiel em 27 de Janeiro de 1926, p. 1168; o seu primeiro boletim 
apareceu em Maio de 1926, no meio de dificuldades, tais as da carestia do papel, da tinta, dos clichés fotográficos. 
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d'Architecture (...),,57 Les esquisses d'admission (....),58 e nas várias edições de Armand 

Guérinet.,59 

A sua prática pedagógica e as suas orientações didácticas muito deverão ainda 

às revistas L'Architecte, L'Architecture, Croquis d'Architecture/lntime Clube, La Con

struction Moderne, L'Arquitecture d'Aujourd'huie às edições de Auguste Vincent, da 

Librairie Centrale d'Art et d'Architecture, Librairie de la Construction Moderne, Editions 

Albert Lévy, Vincent, Fréal et Cie, Charles Moreau, F. Contet, Imprimerie des Arts et 

Manufactures e Albert Morancé que informam a sua própria biblioteca. 

Ainda antes do início do ano lectivo 1931-32, Marques da Silva diligencia para que 

Teixeira Lopes regresse à Escola, propondo no Conselho Escolar que o Escultor seja 

convidado. Oportunidade para a 1 Is sessão conjunta do Conselho Escolar e do Conselho 

de Arte e Arqueologia. Aí estarão presentes, além dos professores da Escola, os vogais 

artistas, João Augusto Ribeiro e José de Oliveira Ferreira. 

Marques da Silva, no relatório apresentado, reitera aquilo que a seu tempo sempre 

afirma, que "(não) foi por acto menos digno que se produziu o seu afastamento e a sua 

personalidade de artista, de professor e de homem de bem, continua a ter sempre a 

As intenções da Associação vão mais longe, publicando integralmente as obras e os projectos medalhados nos 
concursos da Escola, não para ajudar o plagiário mas para permanentemente continuar os ensinamentos proporcionados 
pelas exposições e de os dar a conhecer aos camaradas que não podem vir a Paris. 

Torna-se pois em instrumento didáctico e de orientação pedagógica que Marques da Silva consulta assiduamente, 
como a sua biblioteca comprova. 

tes concours d'Architecture, publicados a partir do ano lectivo 1907-1908 por Auguste Vincent e depois por 
Vincent Frèal & C.ie publicam os programas dos concursos da Escola Nacional de Belas Artes de Paris, permitindo-
nos verificar o ensino da Escola, os temas preferidos, os prémios, medalhas e menções atribuídas, os autores 
dos trabalhos, os ateliers representados e respectivos patrons. As estanpas inseridas permitem a comparação de 
soluções diversificadas encontradas para o mesmo tema e informam. São um instrumento , ainda , da emulação. 
Se Marques da Silva, pôde dispor praticamente de todas as séries publicadas, as dos anos 30 foram compulsadas 
com mais assiduidade. Ai foi buscar alguns dos temas dos concursos da Escola do Porto, adaptando-os a estratégias 
pessoais e a realidades já quotidianas. 

(Vide elenco de temas de Marques da Silva dados ao longo da sua vida de professor, cfr.Anexo 1). 
158 

Ler esquisses d'Admission, também em várias séries de Auguste Vincent, revelam os diferentes programas 
para os exames de admissão à Escola. 
Permitimo-mos lembrar os volumes respeitantes a Arquitectura que Marques da Silva consultou e adquiriu pela 
altura de 1893 a 1907. São também acompanhados de ilustrações que nalguns casos poderão ter propocionado 
o trabalho sobre estampas, na prática escolar. 

Nas edições de Guérinet encontou Marques da Silva informações preciosas sobre a obra de Lepautre, um 
conjunto de decorações interiores, conforme os originais de 1661, e recolheu também copioso material sobre 
escultura comparada dos séculos XI até ao sec.XX. 



mesma linha elevada d'outrora".160 

O panegírico da obra do Artista esbarra na legalidade das prescrições regu

lamentares disciplinares a que Marques da Silva contrapõe a nova situação "que nada Marques da silva • o 
regresso de Teixeira Lopes 

tinha a ver com factos anteriores", porque "(o) princípio da nomeação por convite é novo 

na legislação da Escola de Belas Artes e, para ele proponente, não ficava bem à sua 

consciência que, em face dum artista como Teixeira Lopes se fizesse silêncio", isto é. 

Marques da Silva insiste no "lado pedagógico". 

A votação de uma proposta de Álvaro Lima, sobre os aspectos legais da questão, 

não tinha qualquer pressentida animosidade contra Teixeira Lopes mas traduziu-se num 

primeiro desaire para Marques da Silva.,61 É bem certo que Oliveira Ferreira, na sessão, 

defendera a sua própria pretensão, sempre adiada, de nomeação para a cadeira de 

Escultura, para a qual nunca fora despachado, apesar dos pareceres favoráveis enviados 

às autoridades da tutela. 

Devera supor-se que a Escola Portuense e, nomeadamente, o arquitecto Marques 

da Silva sempre alimentaram a ideia do regresso de Teixeira Lopes,como já deixámos 

supor. 

Em Dezembro desse ano, Teixeira Lopes seria reintegrado e o voto de con

gratulação do Director será aprovado por unanimidade!162 

Os exames de admissão à Escola, nesse ano lectivo, realizaram-se de acordo com 

o projecto de regulamento contido no estudo do Decreto de Maio desse ano, realizado 

no âmbito da pressuposta continuação dos trabalhos para servirem de base à regu

lamentação do respectivo decreto, para serem presentes à Comissão de educação artística 

(da Junta Nacional da Educação), nomeada para esse efeito em 30, o que virá a acontecer 

em Fevereiro de 1932, "mantendo o (regulamento) a sua personalidade distinta fundada 

pelo seu temperamento e avigorada pelas suas tradições". 

160 E.S.B.A.P - Actas das Conferências Ordinárias 1920-1940, Acta de 20 de Agosto de 1931, transc.ap.doc.n8^. 
Com Marques da Silva votarão Aarão de Lacerda, João Augusto Ribeiro, António Peres Guimarães; com Álvaro 

Lima, Joaquim Lopes, Miguel Monteiro, Júlio Brito, Acácio Lino, Manuel Marques, Guedes de Oliveira e Oliveira 
Ferreira. 
162 E.S.B.A.P. - .Acras das Conferências ordinárias 1920-1940, Acta de 18 de Dezembro. 1937. n / « 



Dessa Comissão faz parte Marques da Silva, tendo sido nomeado em 6 de Marques da snvae a Junta 
Nacional da Educação 

Novembro de 31.163 Já, nesse ano lectivo, se ensaiavam os novos currículos, ampliava-

se o número de cadeiras; estabeleciam-se critérios mais nítidos de separação entre cadeiras 

de ensino artístico e de ensino literário e científico, embora sem o aumento do quadro 

de professores. 

O Arquitecto, professa da 4S cadeira/'Arquitectura (nova denominação) acumulará 

a 8S /Desenho arquitectónico construção e salubridade dos edifícios e Joaquim Lopes, 

titular da 69 cadeira de Pintura, acumulará ainda a 59, também de Pintura. A História Geral 

da Arte será cometida exclusivamente a Guedes de Oliveira e a 10s cadeira/Arqueologia 

artística geral e portuguesa será regida por Aarão de Lacerda. ,64 

As disposições transitórias, a diferente organização, são mais uma vez quadro de As disposições transitórias 

alguma instabilidade na gestão administrativa e pedagógica mas conjuntamente ultra

passadas pelo voluntarismo do Director. As equivalências vão sendo resolvidas caso a 

caso. Exemplifique-se com Alfredo Evangelista Viana de Lima que pretende ser dispen

sado do exame de Físico/Química e Ciências Histórico Naturais, porque tem o curso da 

Escola Complementar de Barcelos, no que é atendido. O facto era previsto nas instru

ções para o exame de admissão nesse ano lectivo de 1931-32. 

Marques da Silva, de acordo com as atribuições da Junta Nacional de Educação, 

constantes do regulamento de 15 de Agosto de 31,165 propõe a instituição dos pensionistas 

dependentes daquele organismo e, internamente, após a regulamentação do legado 

Ventura Terra, são atribuidas bolsas de estudo a dois estudantes de arquitectura, Fernando 

da Cunha Leão e António Fortunado de Matos Cabral. 

No âmbito regulamentar, o relatório de Sousa Lopes e Raul Lino, apresentado à 

Toma posse em 13 de Novembro de 1931. A Comissão de educação artística, constituída por 15 membros, era 

formada ainda por Aarão de Lacerda. Sousa Lopes, Francisco de Lacerda, João Barreira, João da Silva, José 

de Figueiredo, Júlio Dantas. Veloso Salgado, Viana da Mota, Leitão de Barros, Luís Costa e Virgílio Correia, 

nomeados em 30 de Maio de 1931 (Diário do Governo, 6 de Junho de 1931). 

Aarão de Lacerda regerá desde logo as cadeiras de Arte e Arqueologia pois Guedes de Oliveira adoece e 

virá a falecer em Abril desse ano lectivo. 
165 O Decreto 20352 aprova o regulamento da Junta de Educação Nacional (Vide D.G.ns223, de 26 de Setembro 
de 1931). 



Comissão de Educação Artística, procura regulamentar a concessão das bolsas, caracteriza 

o tipo de provas, tenta encontrar o perfil do candidato, enfatizando o valor artístico das 

provas que devem ser diversificadas, tendo em conta "qualidades mentais e psíquicas dos 

candidatos".,66 O relatório mereceu reparos de Marques da Silva no tocante às qualidades 

mentais e psíquicas dos candidatos, afirmando este que, "na apreciação das provas, entram 

todas as condições de inteligência, sentimentalidade, profundeza de concepção, e que 

todas essas condições estão ligadas ao valor artístico das provas apresentadas. O valor 

artístico não é a habilidade, a factura dextra, é a representação da obra, pelo que nela 

se apresenta de interpretação e de profundo". 

Para o Arquitecto "concursos em artes diferentes conduziriam aos arquitectos 

serem prejudicados pela sua arte ser d'uma representação menos sedutora. Não é a obra 

mesma, é uma imagem dela". Infere-se, mesmo, que o que deverá fazer-se é um Concur

so de duas artes, em vez de três artes, visto que Pintura e Escultura irmanam-se facil

mente. ,67 

Um segundo relatório, ainda de Sousa Lopes e Raul Lino, de 1932, mostra que 

alguma das reservas postas, em sessão, pelos intervenientes foram consideradas e o 

documento produzido vale pela formulação teórica e estética de um tempo português 

onde os equívocos eram evidentes. Nele se fala da "imperfeição do nosso mundo das 

Artes ou da nossa cultura estética em geral", apontando-se como falha principal "a ausência 

do sentimento decorativo", ou seja, "a faculdade do artista relacionar a sua obra com 

o ambiente espiritual e material em que ela houver de ser aplicada".,68 E dentre as 

manifestações da Arte decorativa se refere "a arte da jardinagem ou arquitectura dos 

jardins". É evidente a formação de Raul Lino, pois na própria caracterização dos concursos 

propostos de pintura decorativa, escultura decorativa, concurso de arquitectura de jardins, 

supõe sempre o referente arquitectónico. 

A.M.S. - Relatório dos Exmos Senhores Adriano de Sousa Lopes e Raul Uno para ser presente à Comissão 
de Educação Artística da Junta da Educação Nacional, transc.ap.doc.n" 15. 

Idem, [Notas], Sala das Sessões, em 26 de Janeiro de 1932. 
168 A.M.S. - [Relatório], transc.ap.doc.n8 16. 



O aspecto mais positivo da proposta é a atenção prestada aos arquitectos pai

sagistas e pela cronologia da documentação supõe-se que esta procura suprir hiatos 

visíveis no regulamento da Junta, de Agosto de 31, e mesmo no Decreto n921662, de 12 

de Setembro de 32, que punha em execução o regulamento do Decreto ns19760, de 20 

de Maio de 31, e que na Parte V tratava Das pensões no estrangeiro, no pressuposto 

de duas bolsas de estudo "nas especialidades em que haja alunos em condições de 

melhor aproveitamento para o futuro da arte nacional". Mas é expresso, sem equívocos, 

que "(os) pensionistas de arquitectura são obrigados a apresentar-se ao concurso de 

admissão na Escola Superior de Belas Artes de Paris", melhor se compreendendo que 

as fontes recolhidas por Marques da Silva se tenham feito exclusivamente em Paris ou 

em função de Paris. 

Pelo Decreto ns20977, de 5 de Março de 32, são extintos os Conselhos de Arte Extinção dos conselhos de 
Arte e Arqueologia 

e Arqueologia. O arquivo do Conselho da 39 circunscrição (Porto) é enviado ao Conselho 

de Belas Artes. ,69 

Os vogais do referido Conselho integrarão júris de provas académicas e de 

recondução definitiva dos professores. Assim acontecerá com a recondução de Joaquim 

Lopes, professor da 69 cadeira, em cuja sessão participarão Veloso Salgado (enviou parecer 

escrito) e Sousa Lopes, jà, em Julho de 32. '70 (A Escola estava, então, de luto pelo 

falecimento de João Augusto Ribeiro, de Guedes de Oliveira, de Artur Loureiro e do último 

rei de Portugal). 

O destino da Arte Nacional, em momento de afirmação das energias da Grei, o destino da Arte Nacional 

passava pela vocação da Junta Nacional de Educação, agente do "desenvolvimento 

da cultura nacional", da "expansão da cultura portuguesa" e da "melhoria progressiva da 

educação nacional",171 e pela Academia Nacional de Belas Artes cuja fundação se impôs 

A Admistraçáo dos bens da antiga Academia Portuense de Belas Artes transita para um Conselho de Belas 
Artes, renovável de três em três anos, ao qual serào atribuídos ainda a administração de doações e legados 
(Cfr.art8 8" do Decreto 20977, de S de Março de 1932). 
170 E.S.B.A.P.- Copiador n' 10. Ofício nB312, de 11 de Julho de 1932; idem, Actas das Conferências Ordinárias 
1920-1940, Acta de 23 de Maio de 1932, fl.56; Joaquim Lopes será reconduzido por unanimidade. (Cfr. Acta de 
18 de Julho de 1932. fl.58). 

Vide Regulamento da Junta da Educação Nacional in Decreto 20352, Diário do Governo, n°223, de 26 de 2 6 6 



"na crise de orientação em que se encontram actualmente as artes plásticas", procurando 

"lutar contra os excessos", "ligando o presente ao passado" e substituindo os extintos 

Conselhos de Arte e Arqueologia. m Os académicos desta Academia circunstanciada 

dariam pois "maia importância ao que for nacional", maia atenção às obras de arte nas 

quais "salta aos olhos a madeira dos séculos e da Nação", isto nas palavras de um grande 

erudito (?), como afirmava o preâmbulo do Decreto,,73 

Para as Escolas de Belas Artes parecia supôr-se um maior espírito de abertura. 

No relatório, que precede o decreto ns19760, lê-se que "(o) que o artista exprime na sua 

obra de arte é sempre uma concepção inteiramente pessoal da realidade e das suas 

manifestações sensíveis (...) que todo o verdadeiro artista tem a sua forma, o seu estilo, 

as suas próprias linguagens..." 

Este carácter individualizada já Marques da Silva o reclamara para os seus alunos 

de Arquitetura e a Exposição Escolar, organizada e reatada no ano lectivo de 1932-33 

(mas referida a 1931-32), permite-nos entender se mudava e como mudava a Escola. 

A Exposição queria-se, nos objectivos, elo com a aganização em viga e a primitiva 

Academia Portuense, mas supunha uma "nova ordem", "um período orgânico novo", um uma nova ordem 

ensino artístico "impregnado de individualismo em acerba luta de competências". 

Marques da Silva, no seu discurso, fala das verdades eternas em que assenta 

toda a produção artística, embora certo de que é "o espelho das sociedades". Reconhece 

a aceleração da História e dos processos artísticos. "Em poucos anos viu-se mais do que 

uma renovação, mais um desejo de modificação altière como a querer p a força arrastar Marques da silva e 
aceleração da História 

à novidade". E no meio de uma sociedade em que "a vontade impera", ainda segundo 

as suas palavras, as Escolas não podiam ficar estranhas a essa sociedade, devendo 

estribar-se nos conhecimentos sólidos "sem devaneios que amoleçam", ciente de que 

"tão variadas são as soluções e tão grandes e diferentes o número dos sujets". "É 

Setembro de 1931. 
172 Marques da Silva, nos termos do parágrafo 2s do art8 3B da lei orgânica da Academia é eleito por unanimidade 
seu sócio correspondente (A.M.S. - Carta do Presidente da Academia Nacional de Belas Artes, José de Figueiredo, 
datada de 17 de Julho de 1932 e enviada ao arquitecto). 
173 Vide decreto n8 20977 publicado no Diário do Governo de 5 de Março de 1932. 



preciso que a educação proporcione liberdade e direcção reguladora". m 

Marques da Silva falava perante o Governada Civil e outras autoridades e algumas 

das ideias expostas veiculavam, outrossim, as suas preocupações com a criação de espaços 

de maior liberdade, em face da amplidão do ensino e das instalações diminutas em que 

se processava. Recupera, agora, as iniciativas de 1915, tendentes à edificação de um 

novo edifício, actualiza-as em face da necessidade imediata de gabinetes e obras de 

reparação, com o apelo final do seu discurso ao Ministro da Instrução e das Obras Públicas 

e Comunicações, aos Directores Gerais do Ensino Superior e das Belas Artes e dos 

Monumentos Nacionais. 

Nesta data e com tal objectivo - como refere no seu discurso - já havia feito 

diligências perante o Director Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais e o Director 

dos Edifícios Nacionais do Norte. 

O fulcro das ideias expandidas na sessão é posteriormente levado a O Primeiro 

de Janeiro. ,75 Marques da Silva faz o historial das instalações da Escola, recorda o 

projecto do seu professa. Silva Sardinha, que ocupava o lado e ângulo da rua da Murta 

pa aide, em tempo, existiu a entrada da aula de Arquitectura, agaa ocupada pelo Museu 

Municipal, lembra o seu projecto de 1915 para a construção de um novo edifício nos 

terrenos anexos ao actual, tanejando para a Avenida Rodrigues de Freitas e rua Visconde 

de Bóbeda, projecto desapaecido nas idas e voltas paa Usboa, e as diligências de Guedes 

de Oliveira, conducentes à cedência do terreno municipal, à transferência do canil, ao 

início das obras, segundo o projecto de Manuel Marques, à exaustão de verbas e à 

suspensão da obra. 

Acentua as exigências da nova organização do ensino que "tomou uma feição 

mais elevada, criando-se cursos superiores, em que os trabalhos são feitos mediante As exigências da nova 
organização de estudos 

concursos de emulação e julgados por recompensa, medalhas e menções", e enfatiza a 

A.M.S.- [Minuta de discurso]. Pronunciado na inauguração da Exposição escolar inaugurada em 1 de Janeiro 
de 1933; vide ainda acta da sessão de 27 de Janeiro de 1932 (E.S.B.A.P.- Actas das Conferências Ordinárias 
1920-1940, fl.62-63. transc.ap.doc.n" 17). 

A.M.S.- [Texto dactilografado] para publicação em 0 Primeiro de Janeiro, transc.ap.doc.n8 18. 



necessidade dos esbocetos que precedem os trabalhos executados em gabinetes fe

chados e executados separada e individualmente. 

Quer mostrar, deste modo, a exiguidade do actual edifício, perante a necessidade 

de trabalhos individuais que exigem gabinetes individuais e ainda as três especialidades, 

arquitectura, pintura e escultura, necessariamente com a realização permanente e si

multânea de concursos. Logo a necessiddade dos gabinetes provisórios, a construir no 

quintal desocupado. 

Tem a consciência de que a construção de um novo edifício é ainda demorada 

e que, em face da maia ampliação de locais, exigida pela organização dos estudos artísticos 

e científicos, - pelas exposições de trabalhos escolares, pela passagem do Museu Soares 

dos Reis de Museu escolar a Museu nacional (com a indispensabilidade de um Museu 

permanente da Escola), necessitaria de 3900 metros quadrados. 

Leva ainda a O Primeiro de Janeiro o seu "desejo intenso de ver progredir a 

Escola".,76 

O Governo, pelo Decreto-Lei ns23103, de 9 de Outubro de 33, diz nos con

siderandos dever ponderar a conveniência de alojar devidamente a Escola Superior de 

Belas Artes do Porto e, no seu artigo 5?, propõe que "(o) edifício onde funciona actualmente 

o Instituto Superior de Comércio do Porto ficará destinado para a instalação da Escola A instalação da Escola 

Superior de Belas Artes do Porto" e, no parágrafo único, diz que "(fica) autorizado o 

Ministro da Instrução Pública a determinar o aproveitamento para aquele fim do espaço 

disponível no citado edifício, à medida que a frequência do Instituto Superior de Comércio 

do Porto vá diminuindo e o permita e, se as circunstâncias assim o aconselharem, a 

determinar que os trabalhos escolares do período transitório (...) tenham lugar fora do 

mesmo edifício." 

O último ano de funcionamento do Instituto, pelo mesmo decreto, havia sido 

marcado para o ano lectivo 1935-36. Deste modo se inflectia o sentido das primeiras 

propostas quanto ao novo edifício e gabinetes provisórios, como veremos oportunamente, 28 - 29 

, 7 6 Idem. ibidem. 



com a apropriação do palacete dos Braguinhas. 

Já, em Abril de 34, o Director dos Edifícios Nacionais do Norte enviava a Marques 

da Silva a planta do edifício para conhecimento das acomodações e "para o efeito de 

projectar os pavilhões para aulas a construir nos terrenos anexos"177 e, ainda, em Outubro Ante-Projectode edifídoda 
Escola. A ditadura de Go

do mesmo ano. Marques da Silva envia ao Director dos Edifícios Nacionais do Norte o mesdacosta 

ante-projecto do edifício da Escola de Belas Artes do Porto e respectiva Memória... m 

Com bastante assiduidade. Marques da Silva toma parte nas reuniões da Secção 

do Ensino Artístico do Conselho Superior de Instrução Pública, como as actas das Marques da snva e o con
selho Superior de Instrução 

sessões de Abril de 32 a Julho de 35 comprovam.179
 Púb,ica 

Com o Ministro Cordeiro Ramos e, inicialmente, com o Director Geral, Monteiro 

de Barros,80 e D.José Pessanha, Luís de Freitas Branco, D.António Forjaz e Júlio Dantas, 

Marques da Silva acompanha o projecto de regulamento das Escolas de Belas Artes de 

Lisboa e Porto, apresenta pareceres para a criação do Prémio José Luiz Monteiro, estuda 

os programas das cadeiras das Escolas de Belas Artes, emitindo pareceres sobre essa 

matéria, com aceitação quase unânime, e marca posições quanto à forma dos exames 

de admissão (diferindo de D.José Pessanha, director da Escola de Lisboa). 

Com o novo Ministro, Sousa Pinto 181 e o novo Director Geral, Dias Costa, e os 

mesmos vogais, a Marques da Silva são distribuídos os processos relativos ao título de 

arquitecto, pedidos por Santa Rita, Vasco Regaleira, Carlos da Silva Ribeiro, sobre a 

dispensa da tese dos alunos das Escolas de Lisboa e Porto, sobre o pedido de cartas 

dos escultores e, sobretudo, quanto às reclamações da Associação dos Engenheiros Civis 

do Norte, a propósito dos concursos para os provimentos de professores da l 9 e 8g cadeiras 

da Escola de Belas Artes do Porto, respectivamente, Geometria descritiva e Estereotomia 

e Desenho Arquitectónico; construções e salubridade dos edifícios. 

177 Idem, Oficio nB 1467, de 11 de Abril de 1934, cfr.ap. doe. n° 19. 
178 E.S.B.A.P. - Correspondência expedida/Livro 11, Ofício n" 116, de 17 de Outubro de 1934. 

A.H.M.E. - ^efas da Secção de Ensino Artístico do Conselho Superior de Instrução Pública 
180 

O EngB Pedro Amor Monteiro de Barros era professor da Faculdade Técnica do Porto. 
181 

Alexandre Alberto de Sousa Pinto é saudado pela Escola Portuense em 31 de Julho de 1933 (E.S.B.A.P.- Actas 
das Conferências Ordinárias/1920-1940, fl.65). Era professor da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. 
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Em Junho de 33, já Marques da Silva constituía um corpo de doutrina articulável 

com o parecer de Agosto de 34, sobre a reclamação dos Engenheiros, e, aí, informava os pareceres de Marques 
da Silva 

a Direcção Geral da sua consideração pela Associação dos Engenheiros e pela classe 

que representa "que é, sem contestação, aquela que constitui a maior força e a mais 

poderosa alavanca dos prodigiosos progressos científicos modernos". Mas, com sagacidade, 

e reportando-se à exposição da Associação, onde apenas se fala na Ciência e Técnica, 

vale-se do Decreto n219760 onde se traça a vocação das Escolas de Belas Artes, com 

o ensino das artes do desenho, da pintura, da escultura e da arquitectura e se diz que 

"o artista exprime (...) uma concepção inteiramente pessoal da realidade e das ma

nifestações sensíveis". No entendimento do Arquitecto, essas manifestações sensíveis 

precisam de ser acarinhadas na vida escolar do aluno e "(a) Arte é a grande feiticeira 

que sempre o deve perseguir e jamais abandonar, mesmo nos trabalhos em que a ciência 

é poderoso auxiliar".,82 

E conclui que as cadeiras referidas pertencem à secção do ensino artístico e na 

Escola a sua regência interina era cometida a si próprio e a Álvaro Lima, professor da 

13g cadeira. 

As habilitações exigidas aos candidatos ao magistério nas Escolas de Belas Artes 

são fixadas explicitamente em legislação do ano seguinte, dando prioridade aos formados 

com um curso superior nas Escolas de Belas Artes "no qual esteja compreendido o estudo 

da matéria professada na cadeira a prover", podendo ser igualmente admitidos a concurso 

candidatos de diferentes áreas.,83 

Com sábia diplomacia. Marques da Silva ia defendendo o território do Arquitecto, Marques da silva e o 
território do Arquitecto 

quando a classe se ia afirmando através dos órgãos de classe, e afirmava a disciplina 

' " E.S.B.A.P. - Copiador nB10, oficio n» 437, de 2 de Julho de 1933. 
183 

Vide o Decreto n° 24594. de 23 de Outubro de 1934. No seu parágrafo único diz-se:"Poderào igualmente ser 
admitidos a concurso os candidatos que apresentem: 

a) Nas 1a e 13a cadeiras: o diploma da licenciatura na secção de Ciências Matemáticas das Faculdades de 
Ciências ou qualquer curso de engenharia pelo Instituto Superior Técnico. Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto ou por outra escola de engenharia considerada equivalente, nos termos do artigo 18 do decreto na 11988, 
de 29 de Julho de 1926; 

b) Nas 8' e 14a cadeiras: o diploma de um curso de engenharia civil por qualquer das escolas de engenharia 
enunciadas na alínea anterior [.,.]". 0 7 ] 



da Arquitectura no âmbito das exposições recentes do Salão dos Independentes, em 

Lisboa,,M e da / Exposição dos Arquitectos Portugueses, realizada no Palácio da 

Bolsa, no Porto, em 21 de Março de 1931, uma iniciativa da Sociedade dos Arquitectos 

do Norte de Portugal.,86 

Em Agosto de 30, a Sociedade dos Arquitectos prestara homenagem aos novos 

diplomados, segundo as disposições da nova reforma em viga (Joaquim Augusto Martins 

Gaspar, Luiz Benavente, Alfredo Guedes de Oliveira, Serafim Monteiro de Sousa, Joaquim 

Madureira e Alfredo dos Santos Rufino). A reunião pretexta a defesa dos interesses morais 

dos arquitectos, a exaltação da figura prestigiada de Marques da Silva, ausente, mas que 

aí faz 1er "um excelente e edificante depoimento sobre a missão do arquitecto", como 

escrevia O Primeiro de Janeiro. m 

O próprio Ministério do Comércio e Comunicações pede o parecer do Arquitecto 

sobre o projecto de decreto relativo à regulamentação das profissões de engenheiro, ar

quitecto e condutor, com o qual procura "evitar-se a rotina e assegurar o progresso".187 

O documento proporciona a Marques da Silva a clarificação das suas posições 

perante o Diploma e amplia a intervenção do Arquitecto na direcção de obras, bem como o Diploma de Arquitecto 

a sua integração nos quadros das repartições municipais. Assim, afirmará que "no res

peitante ao ensino ministrado n'esta Escola merecem ser modificadas as propostas do 

decreto e propõe que "o uso do título de Arquitecto só (seja) permitido aos indivíduos que 

tenham obtido o Diploma de Arquitecto pelas Escolas de Belas Artes de Lisboa e Porto 

O / Salão dos Independentes, organizado fundamentalmente por Diogo de Macedo, é inaugurado em Lisboa, 
em Maio de 1930, e, no âmbito da Arquitectura, mostrou obras de Cristino da Silva, Paulino Montez, Adelino 
Nunes, Able Pascoal, Carlos Ramos, Vasco Regaleira, Veloso Reis, Jorge Segurado, Cottinelli Telmo e Raul Tojal 
(Cfr. Catálogo do I Salão dos Independentes/Ilustrado com Desenhos e Comentários dos Artistas e dos Escritores 
Modernistas & uma breve resenha do movimento moderno em Portugal, Lisboa 1930). 

Nesta exposição, réplica portuense da Exposição dos Independentes -como já escrevemos- participaram Carlos 
Ramos, Jorge Segurado. Adelino Nunes, Rogério de Azevedo. Amoroso Lopes, Manuel Marques, Manuel Pereira, 
Ricardo Spratley, Ernesto Korrodi, Camilo Korrodi, José Moreira, António Janeira, Agostinho da Fonseca, Ferreira 
Peneda, Júlio de Brito, António de Brito, Fernandes de Silva e António de Azevedo (Cardoso, António [e outros]-
J. Marques da Silva/Arquitecto 1869-1947, Porto.1986, p.22). 

Vide O Primeiro de Janeiro, de 8 de Agosto de 1930. 
187 

A.M.S. - Ofício n" 1608, de 2 de Abril de 1932, assinado pelo chefe de gabinete Couto dos Santos. 
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ou sejam diplomados por Escolas estrangeiras, de categoria equivalente".m Acentua que 

"na legislação transacta (...) havia a carta de curso e o Diploma de Arquitecto em que 

se tem feito grande confusão e que de nenhum modo são documentos idênticos. A carta 

de curso é apenas a certidão dos exames feitos, enquanto que o diploma é a prova final 

do curso que tem de ser feita quando o aluno tenha aquela carta, e é condicionada ao 

tirocínio obrigatório de dois anos (...) Na legislação actual já não pode dar-se essa dualidade, 

por isso que a "consagração dos estudos feitos "consiste no Diploma de Arquitecto". As 

suas proposições assumem-se como alternativa, percorrendo os principais artigos da 

proposta de Decreto.,89 

Julgamos acertado ver nas posições do Arquitecto o reflexo de alguns textos de 

referência, publicados no boletim Grande Masse, de Janeiro a Maio de 31, sobre La 

Profession d'Architecte, uma conferência de Pierre Chirol (S.A.D.G.), pronunciada sobre 

o patrocínio da Associação Provincial dos Arquitectos Franceses.,90 

Alguma desta teorização informa os Estatutos do Sindicato Nacional dos Ar

quitectos, criado de harmonia com o Decreto-Lei n^OõO, de 23 de Setembro de 1933, 

em substituição da Sociedade dos Arquitectos Portugueses, instituído com carácter oficial 

e dependendo, para efeitos administrativos, do Sub-Secretariado de Estado das Corporações o corporativismo 

e Previdência. É já uma criação do Corpaativismo do Estado Novo, impregnada de apelos 

a renúncias, querendo-se desprovida de qualquer actividade "contrária aos interesses da 

Nação Portu-guesa". ' " 

Na redacção dos Estatutos terá colaborado o próprio Ministro das Obras Públicas, 

Duarte Pacheco, e é à luz de exigências mútuas que se deverão encadear as reformas 

do ensino, a criação do Ministério das Obras Públicas e Comunicações, a criação da 

Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, a intervenção do Estado na 

Arquitectura e no Urbanismo e a óbvia criação do Sindicato, com a linear conclusão de 

188 Idem - Oficio de 21 de Maio de 1932. 
ÍOQ 

Vide transe, ap.doc.n0 20. 
Chirol, Pierre - La profession d'Architecte in "[..J Grande Masse", Paris, 46-50, 1931. 

Vide Estatuto do Sindicato dos Arquitectos Portugueses, aprovado por alvará de 28 de Junho de 1934, assinado 
por Pedro Teotónio Pereira, sub-secretário de Estado das Corporações e Previdência Social). OTX 



que "o novo regime se apresenta como salvador de uma categoria social."! ,92 

Embora o exercício da profissão de arquitecto consistisse "no estudo e elaboração 

de projectos, orçamentos e cadernos de encargos e na direcção e fiscalização dos trabalhos 

de construção e decoração", na alínea b) do art2 5e dos Estatutos é-lhes cometida, ainda, 

"a direcção do conjunto dos trabalhos de urbanização das aglomerações citadinas, estações 

termais e centros de turismo por fama a a d a p t a i às condições da vida contemporânea, 

com a colaboração de outros técnicos especialistas. Como escreve Fernando Gonçalves, 

"Duarte Pacheco atribuiu aos arquitectos uma posição proeminente em matéria de pla

neamento urbano, não desdenhando subalternizar a figura do engenheiro".193 Ou es

tabelecia um "equilíbrio precário" entre arquitectos e engenheiros, pois estes "trepavam 

os degraus do aparelho do Estado". "4 

A nota enviada por Marques da Slva, em Outubro de 34, ao Presidente do Sindicato 

Nacional dos Arquitectos, com a relação de arquitectos diplomados, bem como dos alunos 

que concluíram o curso de Arquitectura Civil até ao ano lectivo de 1934, mas ainda não 

diplomados, permite-nos entrever diferentes situações, a ver com a legislação de Maio de 

1911, conjugada com o Decreto de Setembro de 25, com a alínea a) do artigo 22 do 

Decreto de 25, e com a organização do Decreto ne19760, de 20 de Maio de 31.195 

Verifica-se apreensivamente que entre os não diplomados estão, entre outros, os 

arquitectos Manuel Marques, António Varela, David Moreira da Silva, Joaquim Madureira, 

Vasco Lacerda Marques, Fortunato Cabral, Américo Losa, Bruno Alves dos Reis, Fernando 

da Cunha Leão, Januário Godinho, Manuel da Silva Passos Júnior, Morais Soares. 

Dois meses depois, Marques da Silva dá um parecer acerca do Diploma de 

Arquitecto, quando requerimentos chegam ao Ministério pedindo que seja tornada extensiva 

a matéria do disposto no artigo 2S, alínea b) do Decreto nsl 1089 a todos os alunos que 

à data da Reforma, de 20 de Maio de 31, estivessem matriculados nos cursos especiais 

192 

Pereira, Nuno Teotónio e Fernandes, José Manuel- A Arquitectura do Fascismo em Portugal, in "Arquitectura", 
Lisboa, 142, 1981. 
193 

Gonçalves Fernando - Urbanística à Duarte Pacheco in "Arquitectura", Lisboa, 142, Julho, 1981, p.26. 
1 4 Idem, ibidem, p.26. 

Vide transe. ap.doc.nB 21. , 



de Arquitectura. "6 

Embora ciente de toda a tramitação que possibilitou os diferentes critérios, é 

peremptório no que afirma: "A publicação do Decreto 19760, de 20 de Maio de 1932, veio 

acabar com a dualidade entre "Carta de curso" e "Diploma de Arquitecto", estabelecendo 

somente um título documentário para cada curso - "Cartas de curso" para os cursos de 

Pintura e Escultura e "Diploma de Arquitecto" para o curso de Arquitectura - que constitui 

a consagração dos estudos feitos n'esse curso e o julgamento da sua prova final. Não 

pode, pois, para os alunos que transitaram para o regime da actual organização ser 

dispensada essa prova final sem ficar truncado o respectivo curso. /A posse do diploma, 

sendo obrigatória como prova final, consiste n'uma defesa de tese, que é interessante 

praticar-se, não só pelo que nobilita o título, mas ainda pela execução da prova a que 

dá lugar, única no seu género na vida académica, completa pela sua natureza e profícua 

por estar mais próxima da realidade a que o aluno ingressa".197 

É este capo de doutrina que passa para o Regulamento do concurso do diploma Regulamento do concurso 
do Diploma de Arquitecto 

de arquitecto pelas Escolas de Belas Artes de Lisboa e Porto, relembrado em Dezembro 

de 35, por Marques da Silva, e publicado em Fevereiro de 1936 com Carneiro Pacheco, 

como Ministro da Instrução Pública, após parecer da Secção do ensino artístico do Conselho 

Superior da Instrução Pública.,98 Estávamos no Ano Xda Revolução Nacional. 

A Escola preparava os concursos para o provimento de cadeiras vagas e, em 

Julho de 33, diligenciava o Director quanto à constituição do júri para o provimento do 

lugar de professor da 5S cadeira (Pintura). Assegurava, então, a presença de Veloso Salgado 

para completar o júri. 

Candidataram-se Lauro Corado, Mendes da Silva, Dordio Gomes, Tomás Pelaio, 

Ferreira da Costa e Abel de Moura que começaram a realizar a primeira e a segunda 

196 A.M.S.- [Minuta de informação], de 29 de Dezembro de 1934. 
197 Idem, ibidem, transe, ap.doc.n8 22. 
198 Cfr. Decreto n° 26347 de 11 de Fevereiro de 1936; nele se exprime que "as provas do concurso para a 
obtenção de diploma de arquitecto serão prestadas durante o segundo ano de tirocínio ou depois da realização 
deste" e que " [o] tirocinio só pode começar depois de concluído o curso feito, segundo a lei de Maio de 1911, 
ou depois de obtidos todos os pontos e satisfeito às condições para a admissão à prova final". 



provas, apenas concluídas em Novembro, após o início do ano lectivo, razões por que a 

cadeira começara a ser regida, em acumulação, por Joaquim Lopes, professa da 69 cadeira. 

A reciprocidade na constituição dos júris da Escola de Belas Artes de Lisboa e 

Porto verificava-se como norma e estava aí a razão do tardio começo das provas orais 

(a 39 prova) do concurso da Escola portuense. 

Estava, de facto, vaga a cadeira de Arquitectura da Escola de Belas Artes de 

Lisboa, por jubilaçâo de José Luís Monteiro, em 1929, e realizavam-se as provas de 

concurso para professor da cadeira, desde meados de 33, concorrendo os arquitectos 

Carlos Ramos, Cassiano Branco, Ribeiro Cristino e Paulino Montês. 

Nas provas práticas, os candidatos haviam abordado os temas Uma grande Central 

de Camionagem e Uma Academia de Belas Artes, que lhes tomaram sensivelmente 

um mês, e foi o último ponto que deu origem a uma prova de desenvolvimento ao longo 

de dois meses. 

As provas orais, concernentes a estes pontos, iniciaram-se em 27 de Outubro de Marques da snva arguente 
no Concurso de Arqui-

33 e do júri fazia parte Marques da Silva. ' " No centro da argumentação ou do contraditório tectura ^ Esco,a de Belas 

Artss d© Lisbon 

estavam os arguentes, o arquitecto João António Piloto, professor da Escola de Belas 

Artes de Lisboa, e Marques da Silva e estavam, com certeza, o suposto embate geracional 

entre antigos e modernos. Os próprios temas, a debater, aí conduziam necessariamente. 

No primeiro dia da prova tomaram parte Carlos Ramos e Cassiano Branco. A 

argumentação de Mestre Piloto, baseada, como diz, na sua função de arguente e na sua 

própria consciência, aponta a Carlos Ramos erros técnicos e deficientes soluções a que 

este responde com alguma acrimónia, perante as dificuldades materiais que tiveram de 

suportar os candidatos para a realização das provas. 

À arguição de Marques da Silva "sóbrio, preciso, claro e correctíssimo", como se 

escreveu,7B0 centrada sobre a Academia de Belas Artes, respondeu o candidato "por 

1QO 

O júri presidido por D.José Pessanha, Director da Escola, era constituído por Marques da Silva, o arquitecto 
José António Piloto, João Barreira. Veloso Salgado, Henrique de Vilhena, João de Lemos, Virgílio de Lemos, 
Simões de Almeida (Sobrinho). Aarão de Lacerda,Sousa Mendes e Carlos Reis. 
200 Cfr. Diário de Lisboa, de 27 de Outubro de 1933. 
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sua seriedade e conhecimentos", "com indiscutível convicção e satisfatório espírito técnico". 

Cassiano Branco, mais exuberante que Carlos Ramos, ante a deficiência e des

locações apontadas por Mestre Piloto, defendeu-se com brilhantismo/embora com relativa 

imprecisão técnica, por ter orientado a defesa num sentido mais subjectivo".20' 

Os reparos de Marques da Silva, "mesmo além da praxe" referem-se à deficiência 

de cortes, em relação à planta, e candidato e arguente centram-se, afinal, no conceito 

do que deve ser uma Academia de Belas Artes e, aí. Marques da Silva "manteve os seus 

pontos de censura". 

No dia seguinte acare maia assistência, movida pelo relato dos acontecimentos, 

para assistir às provas de Cristino e Montês. Mestre Piloto, " mais amãvel, faz o elogio 

de Cristino e os reparos sobre o projecto da gare de camionagem incidem sobre o 

estrangulamento da fachada e pamenaes de trânsito". Cristino, hábil no desenho, "graças 

ao muito treino da arquitectura clássica," como afirmará mais tarde 202, justifica-se e 

exemplifica na ardósia, com admirável facilidade de desenho, os seus pontos de vista, 

escrevia ainda o Diário de Lisboa. 

Marques da Silva critica-o pelas áreas das divisões, em função do seu destino, 

dentro do projecto de uma Academia. E é com humor que Cristino responde ao possível 

incómodo sugerido por Marques da Silva quanto aos espectadores da sala de sessões 

projectada, perante os espaços disponibilizados:"Evidentemente que para um espectada 

tão alto como eu, não é demais, mas se for da altura de mestre Piloto, chega e so-

bra"(Chegava o espaço também para Maques da Silva, queria ele significar com o mesmo 

huma!). 

Paulino Montês responde ao arquitecto Piloto com concepções de arquitectura, 

mostrando mais as preocupações pedagógicas do que a concepção dum projecto. 

É com a mesma argumentação que responde aos reparos de Marques da Silva, 

afirmando que teve em conta fazer um projecto que lhe permitisse dar uma lição, já que 

201 Idem, ibidem. 
202 Apud França. José Augusto - A Arte em Portugal no séc.XX. Lisboa, Livraria Bertrand, 1974, p.229 (Vide 
entrevista de Cristino da Silva in "Arquitectura", nB119, 1971). 



o concurso não é de arquitectos, mas sim de professores de Arquitectura".30S 

Concluídas as provas, com a aprovação unânime dos candidatos, foi aprovado em 

mérito relativo, Cristino da Silva, "um Laloux" na Escola de Lisboa, o que, embora em novo 

contexto, certamente era grato a Marques da Silva. 

Por Cristino passava já uma das linhas da Arquitectura Portuguesa que importa. 

Era já, então, autor do Cinema Capitólio, do Liceu Fialho de Almeida, em Beja, e tinha 

sido classificado em Ie lugar nos concursos de urbanização da cidade de Leiria, e do Liceu 

D. Maria, em Coimbra, e em 2- lugar nos concursos do Monumento aos Mortos da Grande 

Guerra e do Liceu Júlio Henriques, de Coimbra. 

Que na Garrettse tenha realizado um almoço de homenagem a Marques da Silva, 

promovido por estudantes de Arquitectura e por "artistas novos e modernos", "pela maneira 

correctíssima por que (...) Marques da Silva dirigiu as críticas aos concorrentes à cadeira 

de Arquitectura", algum significado terá. Aí estavam envolvendo o Arquitecto, os quatro 

concorrentes, com Pardal Monteiro, Almada Negreiros, Jorge Segurado, Raul Lino, Diogo 

de Macedo, Adelino Nunes, António Varela, Francisco Franco, Abel Manta e outros. Era 

já a geração do compromisso? 

Os dias 16 a 18 de Novembro foram destinados à realização das provas orais, 

prova terceira, do concurso de Pintura na Escola do Porto, a que nos referimos, tendo 

como tema de pintura O Julgamento de Paris. Interrogados os concorrentes e feito o 

julgamento, foram aprovados, em mérito absoluto, os candidatos Lauro Corado, Dórdio 

Gomes, Ferreira da Costa e Abel de Moura e classificado em primeiro lugar, em mérito 

relativo, Dordio Gomes.204 Este é nomeado professor da 59 cadeira por despacho minis

terial de 1 de Fevereiro de 1934, entrando em exercício nos primeiros dias de Março.205 

Os concursos realizados nas duas Escolas levaram à recomendação da Sociedade 

203 Cfr. supra, nota 200. 
204 A.M.S. - [Concurso para o provimento da 5'cadeira (Pintura ) da Escola de Belas Artes do PortoJ/Relatório do 
presidente do júri. 
205 Um documento de protesto de Ferreira da Costa, recebido na Escola de Belas Artes do Porto, em 9 de Dezembro 
desse ano, provocou um relatório do presidente do júri Marques da Silva, assim se atrasando as decisões oficiais 
sobre a homologação do concurso. 



Nacional de Belas Artes quanto ao carácter das provas que deveriam ser essencialmente 

pedagógicas, independentemente das provas técnicas. Marques da Silva pensa que, além 

de interrogatórios sobre as provas, deveria fazer parte do concurso a defesa de uma 

dissertação, no que é acompanhado pelo Conselho Escolar.206 

No último ano lectivo, os alunos de Arquitectura Morais Soares, Cunha Leão, 

Fortunato Cabral e João Filipe Vaz Martins têm isenção de propinas e são subsidiados, 

pelo legado Ventura Terra, Cunha Leão, Fortunato Cabral e Ventura Porfírio. Este último 

e David Moreira da Silva, concorrendo com os alunos de Lisboa, perante a Junta de 

Educação Nacional, são escolhidos para bolseiros no estrangeiro nas áreas de Pintura 

e Arquitectura.207 Manuel Monterroso, na sessão escolar de 2 de Junho de 34, expressa 

a grande alegria da Escola perante o sucesso dos seus alunos. 

Com grande emoção vê Marques da Silva entrar no Museu Soares dos Reis, 

inaugurado em Abril de 1933, sob a direcção de Vasco Valente, ̂  28 obras do escultor 

Alves de Sousa, julgando-as dignas de "lhe pertencerem" e diligencia junto de José de 

Figueiredo para que professores e alunos da Escola visitem a Exposição de Arte Francesa 

na Sociedade Nacional de Belas Artes. 

Dórdio acompanhará uma dúzia de alunos à Exposição, visitando também a de 

Ourivesaria Francesa que José de Figueiredo organizou no Museu de Arte Antiga.*°9 

Os estímulos pedagógicos são ainda ampliados por Marques da Silva, com as- os estímulos pedagógicos 
de Marques da Silva 

sentimento do Conselho Escolar, como prova a instituição de um prémio pecuniário para 

o Concurso das Belas Artes, cujas bases e programa são organizados por ele próprio 

A ) 0 Clr. Acta de 22 de Fevereiro de 1934 (E.S.B.A.P. - Actas das Conferências Ordinárias 1920-1940, fl.67). 
David Moreira da Silva frequentará a Escola Superior de Belas Artes de Paris ai obtendo o Diploma de 

Arquitecto, em Junho de 1939; Ventura Porfírio, como bolseiro, radica-se, inicialmente em Madrid (Em 22 de 
Fevereiro de 1936 sào referidos os "envios" de Madrid). 
208 O Museu de Soares dos Reis foi reaberto ao público em 11 de Abril de 1933 "transfigurado num ambiente 
condigno à sua função cultural" (Vide Diário de Notícias, de 12 de Abril de 1933 e ainda O Comércio do Porto 
da mesma data. Aqui se relata o evento com uma sessão solene, presidida pelo Dr .Agostinho da Costa Lobo, 
representante do Chefe do Distrito, ladeado pelo Dr.Augusto de Sousa Rosa, presidente da Comissão Administrativa 
da Câmara Municipal do Porto, arquitecto Marques da Silva, director da Escola de Belas Artes e Dr.Xavier da 
Costa, presidente da Associação dos Arquitectos e Arqueólogos Portugueses. 
209 A propósito da exposição vide, Figueiredo, José de - Introduction au Catalogue de L'Exposition d'Art Français 
[..], Lisboa. 1934. 



com Teixeira Lopes, Manuel Marques e Joaquim Lopes, 2,° tal como havia lançado as 

bases de uma Associação de estudantes, com dificuldades persistentes em abranger todos 

os cursos, e que relança agora, preparando os estatutos, agrupando somente os alunos 

de Arquitectura, que são os mais numerosos.2n 

Os concursos para provimento da 1Q e 89 cadeiras haviam sido abertos já em 

Março de 33, mas as novas condições de admissão dos candidatos ao magistério, previstas 

na legislação de 34, não deram aos candidatos a oportunidade de realizarem as suas 

provas. 

Reaberto o concurso, em 1 de Fevereiro de 1935, para a l9 cadeira, concorrem 

António Fernandes de Sã, António Maria Cândido de Brito e Artur d'Almeida Junior.212 

Como veremos a dilação, aliada ao cálculo das interinidades, e as reclamações 

de Fernandes de Sá213 prolongarão esta situação até ao começo da década seguinte, 

210 Cfr. Acta de 30 de Junho de 1933 (E.S.B.A.P - Actas das Conferências Ordinárias 1920-1940, fl.64v-65). 

A frequência escolar no curso de Arquitectura era tendencialmente crescente. De 47 alunos, em 1926-27, 
passaria para 60, em 1935-36 (Cfr. Acta de 2 de Janeiro de 1935/ E.S.B.A.P. - Actas das Conferências Ordinárias 
1920-1940). 
212 Cfr. Diário do Governo, 2a série, n°34, de 11 de Fevereiro de 1935. A primeira sessão do júri veio a ser 
marcada para o dia 5 de Maio de 1936 e as primeiras provas para o dia 19, desse mesmo mês, com a admissão 
dos três candidatos, sendo dois arquitectos. 

António Lima Fernandes de Sá, licenciado em Ciências Matemáticas pela Universidade do Porto e assistente 
da Faculdade de Ciências da mesma Universidade, foi admitido a prestar provas no concurso para o preenchimento 
da cadeira de Geometria Descritiva e Estereotomia, conforme o edital publicado. 

O Concurso já havia sido aberto por edital publicado no Diário do Governo, 2'série, de 14 e 15 de 
Março de 1933, mas, porque não foram admitidos a esse concurso os engenheiros e licenciados em Ciências 
Matemáticas, foi esse concurso superiormente anulado. 

Segundo as reclamações dirigidas ao Ministro, em 8 de Julho de 1936, por Fernandes de Sá, o teor 
das provas era "absolutamente cientifico com exclusão absoluta de orientação e feição artísticas como pode ver
se do programa oficial da cadeira". Segundo o reclamante, na 3a prova do concurso "abandonou-se porém o 
critério legalista [..] e a norma perceptiva e clara da lei foi posta de banda". O signatário pedia na sequência da 
reclamação a anulação do concurso, insistindo que "[todo] o programa oficial da cadeira [...] versa matéria de 
ciências exactas, das quais é excluída a concepção realizadora" (A.M.S. - [Cópia dactilografada da reclamação 
dirigida ao Ministro da Educação Nacional). Fernandes de Sá abandonou as provas do concurso e apresentou 
a reclamação, parcialmente exposta acima, que foi julgada improcedente pelo Conselho Permanente da Acção 
Educativa, com homologação ministerial após parecer de Vitor Piloto (Vide Carta de 25 de Junho de 1936 (A.M.S.) 
e do Conselho da Escola de Belas Artes do Porto; (vide [Parecer] (A.M.S.). transe, ap.doc.n8 23); Na carta referida, 
de Vitor Piloto a Marques da Silva, aquele escreve a dado passo: "Todas as cadeiras dentro das Escolas de Belas 
Artes têm uma finalidade que jamais podemos esquecer:-formar artistas- e não Matemáticos, Engenheiros ou 
Desenhadores"; também os critérios de Paris são evocados por Marques da Silva, como é expresso no parecer. 

As provas prosseguirão, já em 24 de Julho de 1937, exclusivamente com o candidato António Cândido 
de Brito (Almeida Júnior desistira no inicio do concurso), com o professor Vitor Manuel Carvalho Piloto, da Escola 
de Belas Artes de Lisboa, e os professores da Escola do Porto, exceptuando Álvaro Lima, por ter tomado posse 



já após a jubilação de Marques da Silva, com a contratação de António Maria Cândido 

de Brito para a I s cadeira e Rogério de Azevedo para a 8° 214 

Mas no espírito do Director e dos professores estava a celebração do Centenário 

da Escola, a realizar em 22 de Novembro de 36. Era uma ideia relembrada por Araão de 

Lacerda, já em 33, mas urgia lançar as bases para a sua realização, sabendo-se que a A celebração do cente
nário da Escola 

Câmara Municipal do Porto, na administração de Alfredo de Magalhães, estava interessada 

nas comemorações.215 

Dirige-se o Director ao Ministro da Instrução Pública, ao Directa Geral, ao Ministro 

das Obras Públicas e Comunicações, ao Director Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais, ao Dr. José de Figueiredo, Presidente da Academia Nacional de Belas Artes, 

ao Director da Escola de Belas Artes de Lisboa e a várias entidades portuenses para 

integrarem uma Comissão de honra do Centenário, quando se preparava a Exposição 

Comemorativa do Ano Xda Revolução Nacional e quando a Escola de Lisboa organizava 

a comemoração de evento semelhante ao da Escola do Porto, aceitando Marques da Slva 

integrar a sua Comissão de Honra. 

A ideologia ditava, afinal, os ritmos da Escola. Em Fevereiro de 1936, Marques 

da Silva coligia elementos relativos à Escola, conforme circular da União Nacional, A ideologia e os ritmos da 
Escola 

destinados à jâ referida exposição comemorativa do Ano X. que envia à Direcção Geral. 

de secretário da Comissão de Pontes do Ministério das Obras Públicas e Comunicações. A última prova, pública, 

com Marques da Silva como arguente, realizou-se em 27 de Julho de 1937, com interrogatório sobre as provas 

gráficas, sendo o candidato aprovado. 

Em 14 de Novembro de 1937 é enviado à Direção Geral o processo do concurso que tardou na homologação. 

A 1 a cadeira ficou vaga pela nomeação de Bonfim Barreiros para a Faculdade de Engenharia. Passou a ser 

regida interinamente por Álvaro de Lima, professor da 13a cadeira, por Rogério Emílio Teixeira Barroca, depois 

por Júlio José de Brito, professor da 14", por João de Brito e Cunha (nunca foi nomeado por exercer funções 

na Câmara), depois por Henrique Santos Peres Guimarães até à posse de António Maria Cândido de Brito, como 

professor provisório, em 11 de Janeiro de 1940. Havia sido nomeado por portaria de 20 de Outubro de 1939 

(Diário do Governo n°8, de 10 de Janeiro de 1940). 

A 8a cadeira, Desenho arquitectónico.construção e salubridade das edificações, havia sido criada pelo 

Decreto 19760, de 20 de Maio de 1931 e era regida em acumulação por Marques da Silva. Após a jubilação deste, 

não foi provida e só em 17 de Outubro de 40 é proposto Rogério de Azevedo para a sua regência. 

Previa-se e edição do Livro de Ouro da Escola e a Exposição do Centenário no Palácio de Cristal. 

O conjunto das despesas deve ter sido também uma das razões inibidoras do projecto inicial. Marques 

da Silva apresentara ao Director Geral do Ensino Superior um orçamento de despesas de 150.000$00 (A.M.S. -

[Cópia de oficio], de 28 de Janeiro de 1936). 



Refere aí quatro áreas mais significativas: Legado Ventura Terra. Organização 

em vigor nas Escolas de Belas Artes. Pensionistas no estrangeiro e Instalação 

Escolar. 

Quanto ao Legado Ventura Terra afirma que ele lhe proporcionou dar uma maior 

eficiência ao ensino, abrindo concursos para a concessão de bolsas aos alunos arquitectos 

Cunha Leão, Fortunato Cabral (que duraram até fins de Dezembro de 34) e a Ventura 

Porfírio, João Filipe Vaz Martins, Mamede Fernandes, Renato Torres, Coelho de Figuei

redo. 

No respeitante à organização da Escola, conclui que a mecânica da aplicação da 

nova reorganização "tem natural retraimento", mas com entusiasmo de mestres e alunos 

a Escola" não interpôs período transitório". O aproveitamento foi manifesto nos trabalhos 

realizados, com recompensas não existentes na anterior organização, e ainda com o 

aumento da população escolar, apesar das dificuldades criadas na admissão à matricula, 

principalmente em Arquitectura, dificuldades não existentes na anterior organização. 

Quanto aos pensionistas, a Escola desde 1925 não tinha bolseiros no estrangeiro, 

mas, em Setembro de 33, a Junta de Educação Nacional, abrindo concursos, proporcionou 

a escolha de dois alunos que estudam no estrangeiro. 

As instalações escolares constituem uma "deficiência lastimável", escrevia Marques 

da Sirva. O governo, conhecedor da situação disponibilizou as instalações do extinto Instituto 

Superior de Comércio do Porto, mas só no fim do ano lectivo termina o período transitório 

para a totd cessação da ocupação. Refere também a organização do projecto de pavilhões 

a instalar nos jardins21é que a Escola da sua direcção satisfez enviando o anteprojecto 

em 17 de Outubro de 34, que foi aprovado pelo Ministro das Obras Públicas e Comunicações, 

e depois o projecto definitivo e o orçamento, enviados em 15 de Maio e 20 de Agosto 

de 1935. 

E conclui, como se adequava, que o Governo tem procurado dar instalações 

2 1 6 Havia sido pedido pelos oficios de 11 de Abril,23 de Agosto e 22 de Novembro de 1934 e 28 de Maio de 

193S. 



condignas à Escola de Belas Artes do Porto...2V 

Estas determinações superiores conduziriam necessariamente, no quadro ideo

lógico reinante, à sessão de 28 de Maio desse ano, em que 'Tseriam) explicados por forma A sessão de 28 de Mak> de 
1936 

adequada ao grau de ensino da Escola os princípios essenciais do Estado Novo Cor

porativo." 

A reunião efectuou-se na aula da 3g cadeira, onde o Arquitecto dispôs, com 

estratégia, os desenhos do projecto dos pavilhões, com a presença dos alunos, todos os 

professores e funcionários, sob a presidência do sub-Director, Acácio Lino, secretariado 

por Teixeira Lopes e Marques da Silva, que seria o conferente. 

É a primeira vez -diz Marques da Silva- que publicamente toma a palavra em 

assunto que toca os limiares da política. E confessa que um ramo de saudade o prende 

à sua mocidade em que "dentro da própria casa paterna passou o fulcro ardente das 

paixões político-partidárias em redor de 1885. (Sentiu) junto de (si) lutar-se ardorosamente, 

pelo partidarismo constitucional cuja queda estava longe de parecer tão próxima, porém 

uma verti-gem de boas intenções ainda que de maus processos e, sem deixar de ser 

desinteressadamente patriótica". 

Porque deste modo se exprimia? Era o testemunho de uma época, era o"dever 

de preito filial a um (...) paladino, audaz lutador do partidarismo portuense". Era a ho

menagem a seu pai e também a avisada lição das "cousas", "que os acontecimentos e Marques da silva • a avisa

da lição das coisas 

o destino quiseram que o (seu) caminho na vida (...) se desviasse delas (...), tomando um 

rumo exclusivamente firmado no desejo tenaz de praticar o melhor, no exercício da actividade 

profissional que (escolheu)". 

Sempre se afastou dos convites de natureza política, mas perante "o ressurgimento 

dum povo para o destino a que tem direito" e a "mão forte, serena e indefectível" de 

Salazar e seus ministros "não pode ser fraca a forte gente". 

E reconhece que "o desenvolvimento da Arte, na realização dos seus progressos 
217 Vide a propósito o olicio n°271, de 15 de Fevereiro de 1936 (E.S.B.A.P. - Correspondência expedida, Livro 
11). 



e das suas mais intensas manifestações, se produziu nas épocas em que a riqueza e 

a vitalidade do povo era maior", porque "(à) desolação das coisas junta-se a do espírito". 

Sobre as Artes teoriza, sobre a sociedade moderna, sobre as renovações audazes 

dos artistas, para reconhecer que "(as) finanças públicas, vitalizando toda a acção min

isterial, provocaram no pais um grande movimento de renovação". E discorre sobre obras, 

dotações, concessões de verbas para melhoramentos e sua distribuição (ele que em 

Guimarães aguarda com expectativa essas mesmas dotações!). 

Fala ainda sobre a Arte e o ensino e os notórios sucessos alcançados dentro e 

fora da Escola, reconhecendo os benefícios e oportunidades dos arquitectos e desejando 

que para pintores e escultores se encontrasse nas obras oficiais aplicação para as suas 

produções. 

Sobre Arquitectura deixa expresso um fio de discurso inovada, veículo de novos 

valores estéticos que a sua própria obra indicia, embora com parcimónia, valores de 

simplicidade, equilíbrio, harmonia e experiência. 

E interroga-se, mesmo, devinatoriamente: "E será preciso fazer o complicado, o 

rico ou ostentoso, preferindo ao nosso, outros países, para conseguir penetrar no templo 

dessa Deusa fascinante? Não. Porque ela sem desprezar a admiração dos portentosos 

mais prefere as súplicas apaixonadas dos crentes e sinceros ainda que humildes". 

A ambiguidade da inovação ou o vício da linguagem estava, afinal, no destino dos 

simples...,"nas moradias singelas e accJhedoras" e na cooperação nos "princípios de adem 

moral económica e social do Estado Corporativo". 

Conclui as suas palavras, mostrando a aflitiva situação da Escola "dentro (das) 

pobres paredes augustas, mas que já não (os) podem abrigar" e vão para o Ministro da 

Educação os "votos de crente esperança de que, dentro em pouco (os) alojará na (...) 

nova casa".2'8 

218 

Vide o Relatório acerca da comemoração da data de 28 de Maio de 1936 realizada na Escola de Belas Artes 
do Porto e Conferência pronunciada na Escola de Belas Artes do Porto, pelo Director e professor José Marques 
da Silva no dia 28 de Maio de 1936 (E.S.B.A.P. - Copiador [11] 1933-34 e 35-36, ofício n°309, de 2 de Junho 
de 1936); vide transe, da conferência em ap.doc.n8 24. 



No rubor nacionalista o discurso de Marques da Silva não o é de mera subserviência, 

responde às circunstâncias de um Estado Novo, quase providência, nos limites, ainda 

acertáveis da autarcia. 

A Escola noutro registo, contrapunha à maré do discurso ideológico e messiânico 

o seu próprio discurso de outras evidências e paradigmas que a figura de Teixeira Lopes 

tipficava como aura de um outro Portugal, "ainda de inteligência, bondade e patriotismo". 

Figura exaurida no atelier e na escola e seus discípulos, atingia, então, o limite de idade.219 

As homenagens, devidas ao Estatuário, iniciaram-se, já, em Vila Nova de Gaia com 

a presença de Marques da Slva,m mas a homenagem da Escola realizava-se nos primeiros 

dias de Novembro desse mesmo Ano Xda Revolução Nacional. 

Proposta por Marques da Silva ao Conselho Escolar,w a homenagem transforma-

-se em consagração necessária a Teixeira Lopes, "perdido entre todos". 

Na sessão de homenagem, realizada em 5 de Novembro, presidida pelo chefe do Homenagem a Teixeira 
Lopes 

Distrito Dr. Couceiro da Costa, representando o Ministro da Educação, ocupavam lugares 

de relevo o prelado da Diocese, D. António Augusto Castro Meireles, o presidente da 

Câmara, Dr. Mendes Correia, o general Schiappa de Azevedo e Mestre Teixeira Lopes, 

professores, escultores, pintores, arquitectos, escritores, jornalistas e académicos, um todo 

sociológico de abrangências mitificadoras.222 

Vide Carta de Teixeira Lopes a Marques da Silva, datada de S.Mamede de Riba Tua, 22 de Outubro de 1936 
(A.M.S.): "Ainda estou nestas paragens entre montanhas [...] o vinho está ainda fervendo no lagar. Tenciono partir 
daqui na próxima segunda-feira 26 e na terça 27 irei à Escola despedir-me dos alunos, principalmente do meu 
director e bons colegas. N'esse dia completo os 70 anos, helas\" 
220 

Em 9 de Agosto de 1936, a Câmara Municipal de Gaia promoveu uma sessão de homenagem a Teixeira Lopes. 
Marques da Silva nela participou e representou o Director da Escola de Belas Artes de Lisboa, Luís Alexandre 
da Cunha. Na sessão foram entregues ao Mestre as insígnias da Grã Cruz de Santiago de Espada com que o 
Governo Português o agraciara em Outubro de 1934 (Vide Lopes, Manuel Ventura Teixeira - Biografia de Mestre 
Teixeira Lopes/Centenário do seu nascimento 1866-1966 (texto policopiado), V.N.Gaia,1966. 
221 Vide Acta de 7 de Outubro de 1936 (E.S.B.A.P. - Acras das Conferências Ordinárias 1920-1940, fl.82-82V) 
222 

Vide O Comércio do Porto, de 6 de Novembro de 1936; vide ainda O Primeiro de Janeiro da mesma data e 
iconografia respeitante ao acto. Estiveram presentes, entre as diversas personalidades, D.António Augusto de 
Castro Meireles, prelado da Diocese; Dr.Fernando Couceiro da Costa, Governador civil; Dr.Mendes Correia, Presidente 
da Câmara do Porto; Dr.Luís de Pina, Vereador; General Schiappa de Azevedo, Comandante da Região; Capitão 
Nogueira Soares, seu ajudante; Diogo de Macedo; Prof.Carlos Lima; Conde das Devesas; José da Fonseca Meneses, 
Presidente da Câmara de Gaia; Almeida Júnior; Acácio Lino; Júlio Pina; Henrique Moreira; EngsBonfim Barreiros; 
Dr.Joaquim Costa, director da Biblioteca Municipal; General Vasconcelos Porto; Dr.Correia de Barros; Júlio Ramos; 
Aarão de Lacerda; Leopoldo Mourão; Antero de Figueiredo; Luiz Costa; Dr .Alberto de Aguiar, Oliveira Ferreira; OCR 



Maria José Marques da Silva, aluna de Arquitectura, descerra uma placa de 

homenagem ao Escultor e o Director, seu pai, o Arquitecto Marques da Silva, no uso da 

palavra, invoca a velha camaradagem de mais de 50 anos que o liga ao homenageado. 

Relembra o início da carreira de Teixeira Lopes, com o qual partilhou a cadeira de Desenho 

histórico na Academia Portuense, e os seus estudos em Paris. À porta de Teixeira Lopes, 

em Denfert-Rochereau, batera Marques da Silva em princípio de Outubro de 1889. Já um 

novo ciclo se abria na carreira do Escultor, já então * (começava)" o doce e longo martírio 

da realidade". 

Aborda, seguidamente, o magistério da Escultura na Academia, revelando "a 

afinidade íntima entre professor e discípulo, mantida durante largos anos", capaz de 

estabelecer "uma comunhão de sentimentos", que gera o sulco que resiste e que a oficina 

de Gaia, compartilhada, em compreensões recíprocas, aprofundou. 

Marques da Silva diz, que "(a) boa estrela, que seguiu Teixeira Lopes (...) abraça 

e rutila sobre a sua própria Escola", porque o Ministro acabava de autorizar a Escola de 

Belas Artes a instalar-se no edifício do antigo Instituto Superior de Comércio, para que 

a instituição se abra " a uma outra luz mais vivificante e (...) produtora de tanta glória". 

Mendes Correia distingue o Escultor com a medalha de honra da Cidade e evoca 

fundamentalmente o "sentido moral" da sua arte e a sua "pura intenção nacionalista", 

cântico de beleza às virtudes (...) da alma lusíada". A todos agradece Teixeira Lopes não 

esquecendo, "com saudade e gratidão", a figura do rei D. Carlos "que dispensando-se 

de observar a antiga praxe o isentou de fazer concurso" à Academia portuense... 

Ano de liturgias, a celebração do centenário da Escola, fica aquém do programa 

pensado por Marques da Silva, oneroso, na contenção, porque a Academia Politécnica 

e a Escola Médico Cirúrgica do Porto preparavam também a comemoração do centenário 

das instituições, vendo na Escola Portuense também uma sucedânea da Academia do 

Comércio e Marinha, como o Arquitecto acabará por afirmar, integrando, aliás, com opor

tunidade, a Comissão de honra do I s Centenário. 

Assim, as comemorações da fundação da Escola, que Passos Manuel mandara 



estabelecer, no Porto, em 22 de Novembro de 1836, foram solenizadas, apenas, com uma Romagem ao monumento 
a Soares dosReis 

romagem ao monumento a Soares dos Reis, erigido em V. N. de Gaia, em 1904, com 

projecto de Teixeira Lopes e Ventura Terra. 

A romagem foi agonizada no jardim Marques de Oliveira, junto à Escola de Belas 

Artes, e daí saiu, em cortejo, com mestres e alunos, em direcção ao largo Soares dos 

Reis, em vila Nova de Gaia. Marques da Silva colocou junto do monumento uma palma 

com a legenda: 22 de Novembro de 1936. E no meio da "grandeza simples", profere 

palavras que apelam "para a maior dignificação da Escola que (...) iluminou". m 

A dignificação da Escola constituirá a tónica, quase repetitiva, das palavras do seu 

Director nas diferentes situações, vividas ao longo do ano, e se é da opinião, na cir

cunstância, que a representação portuguesa na Exposição de Paris de 37 se deve fazer 

com um Pavilhão Nacional, (mostrando as relações pessoais que tem com o arquitecto 

Jacques Gréber, director principal da Exposição e responsável pelos jardins da Casa de 

Serralves, em cujo programa Marques da Silva trabalhava), no âmago das questões esta 

a instalação da Escola no Palacete Braguinha. 

Em Julho de 36, Marques da Silva envia ao Engenheiro Director dos Edifícios 

Nacionais do Norte cadernos de orçamentos e medições correspondentes aos diversos 

pavilhões em que dividiu a construção a fazer no edifício destinado à Escola de Belas 

Artes. 224 

O Directa Geral do Ensino Técnico, Eng2 Nobre Guedes, em 31 de Outubro desse 

ano, faz saber à Direcção da Escola o despacho de Carneiro Pacheco sobre a instalação 

do novo edifício, logo que estejam concluídos os exames finais do extinto Instituto Superior 

de Comércio e, no Conselho Escolar de 28 de Janeiro de 37, já Marques da Silva participa 

ter obtido as chaves do Palacete Braguinha de cuja posse foi nesse dia lavrado o 

Dr.Sousa Pinto; D.Ana Guedes; Cónego Correia Pinto; Dr.Antunes Guimarães; José de Brito; Joaquim Lopes; Pedro 

Vitorino; Sousa Caldas; maestros Afonso Valentim e Raul Casimiro; Dr.Magalhães Basto; Alberto Silva; Ricardo 
Spratley. 

" Vide O Comércio do Porto, de 23 de Novembro de 1936. 
2 2 4 A.M.S. [Cópia dg oficio], de 22 de Julho de 1936. 
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auto.225 

O auto de posse do edifício foi realizado no Instituto Comercial do Porto, sito à 

rua de Entreparedes, no dia 3 de Fevereiro, com a presença do Dr. Alfredo Coelho de Posse do Palacete Bra-
guinha 

Magalhães, director daquele Institute e Marques da Silva, director da Escola de Belas 

Artes. 

Por Coelho de Magalhães foi dito que entregou no dia um desse mês as chaves 

da construção principal do edifício a Marques da Silva que delas tomou posse, com excepção 

das pertencentes à sala da frente do 2sandar, onde se encontravam ainda objectos de 

uma exposição de etnografia, cedidos pelo Ministério da Educação à Faculdade de Ciências 

do Porto. Tomava ainda posse das chaves dos portões do jardim e estufas que, tal como 

os telhados, haviam sofrido danos nos últimos temporais. 

Ficavam ainda dependentes por uns dias as dependências que formam a casa 

chamada "Castelo" situada no jardim.72i 

Aproveitando as férias do Carnaval, fez-se a mudança nos dias 9 e 10 e no dia 

11 começam a funcionar no novo edifício a 49,89,99,1 Ia e 12a cadeiras e, em dias 

seguintes, a Is , 2Q e 7S (primeira parte) 139 e 149. 

Há uma tentativa de anulação das diligências efectuadas, mas o Ministro e Di

recta Geral confirmaram a posse, com diligências pessoais de Teixeira Lopes, agora membro 

da Câmara Corporativa, e de José de Figueiredo, Presidente da Academia Nacional de 

Belas Artes. 

Aquando da celebração do 1S Centenário da Academia Politécnica e da Escola 

Médico Cirúrgica, e no decurso de um longo programa de solenidades, de quase duas 

semanas, o Ministro Carneiro Pacheco visita, em 15 de Abril, as novas instalações da carneiro Pacheco visita as 
novas instalações da Escola 

Escola onde, em improvisada sessão, com Mendes Correia, José de Figueiredo, Teixeira 

Lopes e Joaquim Lopes, Marques da Silva agradece a honra da visita àquela casa, "que 

(...) autorizou a ocupar", para assistir ao acto solene da colocação dos retratos de Oliveira 

E.S.B.A.P. - Actas das Conferências ordinárias 1920-1940. Acta da sessão de 28 de Janeiro de 1937, fl.84v. 
226 

A.M.S. - [Minuta do auto de posse], de 3 de Fevereiro de 1937; vide ainda Acta da sessão de 19 de Março 
de 1937 (E.S.B.A.P. - Actas das Conferências ordinárias 1920-1940. fl.84v). _ 0 0 
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Salazar e General Carmona (pintados por dois alunos do Curso Superior de Pintura e 

pensionistas do legado Ventura Terra: Renato Torres e Mamede Fernandes). 

No seu discurso, abordando os momentos mais importantes da vida da Escola, 

"uma citação grandiosa de factos", Marques da Silva lembra os recursos limitados de que 

a Escola dispõe, espera "os meios precisos para viver e progredir", "tendo a natureza, 

a grande mestra (...) a espreitar-nos nos seus enlevos"dirá, imagem minguada da Escola 

de Roma, com o parque da Academia de Médicis... 

Mas a fé nacionalista toca as sua palavras e nelas envolve os protagonistas do 

Estado Novo. 

Maior peso ideológico mostram as palavras de António Lino Pedras (da Legião 

Portuguesa) ao falar, em nome dos alunos. Num discurso rasurante, que faria época, 

apela ao combate do Comunismo, quando "a Espanha chora" e porque o Comunismo 

tudo pretende destruir para em substituição nos dar "obras em série, prédios de linhas 

sempre iguais, monótonos, sem arte nem beleza alguma", confundindo o debate crítico 

sobre o Modernismo (ou o Movimento Moderno) com as ideologias. Opõe o Comunismo, 

que destrói, à Arte que cria e conclui que "(à) Escola de Belas Artes compete (...) integrar-

se na Revolução Nacional" e por isso aplaude a afirmação do Ministro "que não haja nas 

nossas Escolas nem professores, nem alunos comunistas". 

Carneiro Pacheco fala também da Santa Cruzada contra o Comunismo porque "só 

assim defenderemos a Arte". 

Na escola pressentiam-se aflorações ideológicas de diferente cariz. Aí chegavam 

os ecos de Rolão Preto e se distribuía (ou distribuirá) o Avante... 

Verbera-se na instituição o atentado contra o Presidente do Conselho e aprova-

se por unanimidade a nota oficiosa da Presidência do Ministério, patriótica iniciativa "es

tabelecendo as bases de um programa (...) interessante e oportuno para a celebração (...) 

do duplo centenário da fundação da Nacionalidade e da Restauração de Portugal."227 

Em Abril de 1938, por ordem do Ministro da Educação Nacional, cumpria-se na o décimo aniversário da 
investidura de Oliveira 
Salazar 

227 Cfr. Acta de 7 de Abril de 1938 (E.S.B.A.P. - Actas das Conferências ordinárias 1920-1940. fl.88v). 



Escola o décimo aniversário da investidura de Salazar na pasta das Finanças. Uma sessão, 

precedendo convite no átrio da Escola e nos jornais diários, presidida pelo Director e com 

os lugares de honra ocupados pelos professores José de Brito, Acácio Lino, Manuel 

Monterroso, Dr. Miguel Monteiro e os demais professores, tão brilhante, como elevada, 

pela vibração de sentimento patriótico, sentido educativo e estético diria O Comércio do 

Porto. 

As primeiras palavras foram de Marques da Silva, uma recapitulação de algo do 

que já afirmara no ano transacto, quando salientara "a maravilhosa ascensão já operada 

nos progressos nacionais e como ela havia sido actuada pela forte personalidade de Salazar 

na pasta das Finanças". Quanto aos artistas, segundo Marques da Silva, "temos recebido 

a quota parte dos benefícios prestados e é caso para dizer n'este momento que não serão 

poucos os que lhe possam advir, por motivo da celebração dos próximos Centenários da 

fundação e da restauração". 

Do Ministro Carneiro Pacheco faz o melhor retrato, porque a educação é a base 

de todo o ensino (o Ministério denominava-se da Educação Nacional!) e porque ele tivera 

"a previsão d'essa verdade tanto mais forte quanto mais se tem manifestado nos acon

tecimentos ulteriores." 

Mesmamente invoca Duarte Pacheco, novamente Ministro das Obras Públicas, só 

lamentando o hiato havido na permanência da sua pasta que, possivelmente, impediu não 

ter sido levada a efeito, desde logo, a construção dos pavilhões destinados às aulas 

artísticas da instalação escolar, tal era o interesse manifestado na conclusão do respectivo 

projecto, entendendo poder afirmar "que muito temos a esperar da sua acção (...), 

proporcionando-lhe a execução de trabalhos valiosos."K8 

Mais do que um discurso de exaltação-que também o era-era sobretudo um discurso 

apelativo, centrado, mais uma vez, no pragmatismo e no voluntarismo, as suas normas 

de vida. 

Aarão de Lacerda, na mesma sessão profere a conferência Decénio heróico, 

2 2 8 A.M.S. - [Minuta dactilografada do discurso de Marques da Silva], 27 de Abril de 1938. 



historiando a formação da figura política de Salazar, evocando D. Carlos, a proclamação 

da República (com um Governo que devia ter-se prolongado, para evitar a triste corrente 

de acontecimentos que perturbaram o ideal republicano). Lembra o obstrucionismo par- Aarão de Lacerda e o 
decénio heróico 

tidório, as oposições violentas, valendo-se de algumas páginas de Raul Brandão, e de

monstra o inevitável da Revolução e da ditadura financeira de Salazar. E, numa visão 

prospectiva, refere-se à política económica e aos grandes planos de Salazar, com a porfiada 

campanha em prol dos direitos do espírito, a política do espírito. As iniciativas da Secretaria 

da Propaganda Nacional, a criação da Academia Nacional de Belas Artes, as Missões 

Estéticas de Férias, as participações na Exposição de Sevilha e na Colonial e Universal 

de Paris são algumas das referências culturais do Estado Novo. Salazar, segundo Aarão 

de Lacerda, é bem irmão das figuras de Nuno Gonçalves e a estátua que dele fez Fran

cisco Franco é bem o herói de Metterlink de "senso profético e um bom senso lucidamente 

temerário". 

Necessariamente, concluiria falando do nacionalismo na Arte e do pensamento de 

Salazar a propósito da Arquitectura em Portugal, certamente não abonatório do Movimento 

moderno. 

E para que constasse, o relato foi enviado à Direcção Geral, usando o Arquitecto 

a transcrição do texto publicado no jornal O Comércio do Porto...229 

Acentuavam-se as interinidades na Escola. O Engenheiro Álvaro Lima havia sido 

colocado no quadro permanente na Junta Autónoma das Estradas. Era professor da 13g 

cadeira: Álgebra, Geometria Analítica e Trignometria Plana, Elementos de Cálculo 

Integral e diferencial e Mecânica. Regia ainda a l 9 cadeira de Bonfim Barreiros, colocado 

na Universidade do Porto, cadeira que aguarda provimento após concurso já realizado. 

A 139 era provisoriamente entregue a Júlio José de Brito, professor da 149 (Estática 

Gráfica, resistência de materiais, construções metálicas, betão armado e Topografia), 

e depois ao Engs Rogério Barroca; Acácio Lino, professor da 39 cadeira regia também 

a de Escultura que fora de Teixeira Lopes, agora jubilado. 

229 
E.S.B.A.P. - Correspondência expedida/Livro 12, oficio ns318, de 17 de Março de 1938. 



Marques da Silva além da 49 cadeira (Arquitectura) continuava a reger a 8S 

(Desenho arquitectónico, construção e Salubridade das edificações; Aarão de Lacerda, 

professor da IO9 cadeira (Arqueologia Artística geral e Portuguesa) acumulava in

terinamente a 99 (História Geral da Arte) e nas férias escolares desse ano dirige a 

Missão Estética de Férias em Guimarães. (O regulamento da Academia Nacional de 

Belas Artes, no seu capítulo VII, sobre Missões Estéticas de Férias230 dizia que estas 

"tomarão por centro de irradiação, sempre que possível, um histórico castelo ou monumento 

nacional" e os trabalhos a realizar suporiam elementos úteis para a organização e pu

blicação do cadastro artístico de Portugal). Começar por Guimarães era começar por 

Portugal, "o berço da nacionalidade"... 

No ano lectivo de 1938-39 (já no 2strimentre) é celebrado contrato com Henrique 

Santos Peres Guimarães para o lugar de professor interino da 1Q cadeira, pois João de 

Brito e Cunha, que entretanto substituirá Júlio de Brito, não pode reger a cadeira, por 

exercer outro lugar na Câmara Municipal do Porto. Marques da Silva informa a Direcção 

Geral do Ensino Técnico que não se construíram os pavilhões projectados e está a Escola 

a funcionar em dois edifícios em precárias circunstâncias e com grave prejuízo para a 

uniformidade do serviço escolar; falece Leopoldo Mourão, antigo Inspecta da Academia; 

Joaquim Lopes tenta adquirir para a Escola o atelier de Soares dos Reis; morre D. José 

Pessanha .antigo director da Escola de Belas Artes de Lisboa... No final do ano lectivo 

reflectia Marques da Silva sobre este encadeamento de factos e sobre os resultados dos 

trabalhos "que em nada desmereciam dos precedentes", *(parecendo-lhe) particularmente 

brilhantes, como o demonstrava a fugaz exposição dos trabalhos" e ainda com "o con

siderável aumento da população escolar".23) Fazia-o como último balanço de quem, em 

Outubro completaria 70 anos e deixaria as funções de Director e professor proprietário 

da 4e cadeira/Arquitectura da Escola de Belas Artes do Porto. 

A 17 de Outubro de 1939, entrega a Direcção da Escola, que havia assumido em 

230 Decreto n° 28003 de 3 de Agosto de 1937. 
2 3 ' E.S.B.A.P. - Actas das Conferências ordinárias 1920-1940, Acta de 3 de Julho de 1939, fl.91v. 



1930, ao professor mais antigo, Acácio Lino, naquele que era o seu último Conselho, e 

"em palavras repassadas de comoção (agradecia) a todos os colegas a amizade e a 

lealdade que sempre (lhe) manifestaram (..,). Deixa a Escola cheio de saudades (...), escola 

que serviu com toda a dedicação (...) onde estudou, onde foi professor e director". 

Unanimamente os professores presentes reconhecem que "(levantou) bem alto o nome 

(da) Escola".232 

Nesse mesmo dia, reúne o Conselho Administrativo, sob a presidência do Arquitecto 

e os vogais Manuel Marques e Acácio Lino, para apresentar as diversas contas referentes 

à gerência de 1 de Janeiro até essa data.233 Aí estão lançadas as contas das dotações 

do Orçamento Geral do Estado, a conta de Consignação especial (para a construção 

do novo edifício da Escola) e Subsídios empréstimos e outras importâncias, tratando 

basicamente de prémios e legados. À data, em actividade, e com saldos disponíveis, os 

Prémios José da Costa Meireles Rodrigues Júnior, Barão de Castelo de Paiva. Soares 

dos Reis, Rodrigo Soares (recentemente instituído),234 Ventura Terra, Adriano Ramos 

Pinto. Legado Dr. António Ribeiro Seixas e D. Rita Ricardina da Costa. 235 

Em sessão prolongada, reúne o mesmo Conselho, em 6 de Novembro, para a 

organização do processo de contas, aprovado por unanimidade, e foram assinados os 

Carneiro Pacheco, em nome do Governo da República, manda que a Marques da Silva "seja dado público 

testemunho de louvor pelo zelo e dedicação com que exerceu as funções de director e professor (Cfr. Diário do 

Governo nB 250, de 27 de Agosto de 1939). 
233 

A.M.S. - [Cópia da acta da sessão do Conselho Administrativo em que foi aprovada a conta da gerência de 

1 de Janeiro a 17 de Outubro de 1939]. 

Rodrigo Soares, antigo aluno da Escola de Belas Artes, residente em S.Paulo, por intermédio do condiscípulo 

Teixeira Lopes, "[deliberou] contribuir modestamente com a doação de seis mil escudos para com a renda anual 

atribuir um pequeno prémio ao aluno de nacionalidade portuguesa, que tenha tido frequências nas aulas e que 

apresente um estudo do modelo vivo (academia) pintado no atelier de Escola em dezoito horas, em conjunto e 

julgado pelos professores em actividade e aposentados" (Cfr. Carta datada de S.Paulo, de 20 de Maio de 1938; 

vide ainda carta de S.Paulo, de 23 de Maio, do mesmo ano, e carta de Teixeira Lopes, de 19 de Junho de 1938 

(A.M.S.)). 
2 3 5 Pela análise da documentação verifica-se que, quanto a saldos em dinheiro, do Prémio José da Costa Meireles 

Rodrigues Júnior transita para a gerência seguinte o saldo de 3.599$94; quanto ao Prémio Barão Castelo de Paiva 

transita o saldo de 1072S62; no que respeita ao Prémio Soares dos Reis verifica-se o saldo de 115$26; o Prémio 

Rodrigo Soares dispõe, então, do saldo de 78$79; o Legado Ventura Terra dispõe do saldo devedor de 6S.904$45,5; 

o Legado Adriano Ramos Pinto dispõe do saldo devedor de 4082S40; o Legado Dr.António Ribeiro Seixas apresenta 

um saldo devedor de 1185S13; finalmente quanto ao Legado D.Rita Ricardina da Costa transita para a gerência 

que segue 195$20. 

O mesmo documento apresenta os valores em papeis de crédito pertencentes a estes prémios e legados 

que estão sob a guarda do Conselho Administrativo, no valor nominal de 125.080$00. 



documentos a enviar ao Tribunal de Contas. Foi o último acto oficial de Marques da Silva... 

Jà em 20 de Outubro, Acácio Lino convidara todos os professores para uma 

homenagem do capo docente ao director cessante e distribuía as cadeiras de Marques 

da Silva a Manuel Marques e Júlio José de Brito. 

Antecipavam-se os antigos discípulos do Mestre, realizando, em 5 de Novembro, Homenagem dos antigos 
discípulos 

um banquete em sua honra, no Palácio de Cristal, promovido pelos arquitectos Cassiano 

Barbosa e Moura da Costa, associando-se, entre outros, Moreira de Sá, Baltazar de Castro, 

Rogério de Azevedo, Sequeira Braga, Ferreira Peneda, Arménio Losa. 

Teixeira Lopes escreve a Marques da Silva de S. Mamede de Riba Tua, juntando 

a sua homenagem, e diz: "Mandam-nos embora, mas não nos tiram as faculdades, a 

coragem e a experiência que os novos não possuem...",236 Documento precioso, na 

circunstância, é a carta de Viana de Lima dirigida ao Arquitecto, justificando a sua ausência, 

e sinal do seu reconhecimento pelo Mestre, "aquele espírito a quem a paixão faz das 

pedras inertes um drama e capaz de fazer dos materiais brutos sinfonias-Arquitectura". 

Recorda com saudade os ensinamentos do Mestre e deve-lhe parte do seu temperamento 

e termina a sua carta dizendo esperar usufruir os frutos do seu saber.237 

Aarão de Lacerda é nomeado Director, em meados de Novembro desse ano, e 

Joaquim Lopes, em Abril seguinte, é nomeado sub-Director. Aceita o Conselho Escolar, Aarão de Lacerda 
Director da Escola 

por unanimidade, que o próximo ano lectivo seja aberto com uma sessão onde se preste 

uma homenagem a Marques da Silva e, em sessão extraordinária,238 antes do início do 

ano lectivo, o professor Júlio José de Brito lembra o nome do Arquitecto Carlos Manuel 

Chambers Ramos (aliás já proposto por Aarão de Lacerda)239 para a regência da 49 

cadeira vde cujo ensino Manuel Marques se deseja afastar", fazendo o seu elogio, 

"destacando a sua obra e a sua cultura", sendo a proposta aceite por unanimidade.240 

6 A.M.S. - Carta de Teixeira Lopes, datada da Casa da Obra/S.Mamede de Riba Tua, 25 de Outubro de 1939. 
237 

Carta do arquitecto Viana de Lima, datado do Porto, 9 de Novembro de 1939. transc.ap.doc.ns 25. 
238 

Cfr. Acta da sessão de 20 de Outubro de 1940 (E.S.B.A.P. - Actas das sessões ordinárias 1920-1940, fl.98-
99). 
239 

Aarão Lacerda já havia proposto a homenagem em 20 de Outubro de 1940 (E.S.B.A.P. - Correspondência 
expedida, Livro 13, ofício n8 298). 

O contrato celebrado com o arquitecto Carlos Ramos para a regência interina da 4* cadeira é autorizado por 2 9 4 



No início do ano lectivo de 40-41, Rudolfo Pinto do Couto regia a cadeira de 

Escultura, ante o protesto de Oliveira Ferreira; Rogério de Azevedo era proposto por Aarão 

de Lacerda para professor contratado da 89 cadeira e Acácio Lino pede Heitor Cramez 

para seu assistente. 

A falta de pavilhões para as aulas de Desenho, Pintura e Escultura subsiste. O 

Dr. Lopes de Almeida pede o projecto e orçamento dos referidos pavilhões de que é 

incumbido Manuel Marques, que os deve integrar num conjunto de obras a apresentar em 

Lisboa. 

Em Janeiro do novo ano, o director da Escola comunica ao Ministro da Educação 

o programa da homenagem, a realizar, no dia 23 desse mês, a Marques da Silva, "para Homenagem da Escola a 
Marques da Silva 

assim consagrar a obra do Artista e do Mestre que tanto contribuiu para o desenvolvimento 

da Arquitectura em Portugal e para o nome e acção deste estabelecimento de ensino 

onde ministrou uma didáctica artística renovada, formando discípulos que honraram a 

brilhante tradição da Escola..."241 

Em sessão solene, presidida pelo Dr. António Joyce, em representação do chefe 

do Distrito, e com Mendes Correia, presidente da Câmara Municipal do Porto, professor 

Dr. Oliveira Lima, vice-reitor da Universidade do Porto, Dr. Vasco Valente, Sousa Caldas, 

Teixeira Lopes, José de Brito e o homenageado, Aarão de Lacerda marca o lugar de 

Marques da Silva na História da Arte Contemporânea e o ensino renovado do mestre "que 

revelou sempre o mais alto sentido de actualização acolhendo tudo quanto fosse fonte 

de progresso e evolução para a arquitectura". 

As palavras de Júlio de Brito foram no mesmo sentido, frisando a sua "personalidade 

(...) inconfundível". Homero Ferreira Dias, seu discípulo, e então colaborada do seu atelier, 

evoca as homenagens de 28 e 39 para salientar a intimidade espiritual existente entre 

Professor e discípulos, dentro e fora da Escola", reforçada com a presença assídua de 

despacho ministerial de 24 de Agosto de 1940. 
241 Idênticos ofícios sào dirigidos ao Presidente da Academia Nacional de Belas Artes, Reitor da Universidade 
do Porto, Presidente da Câmara Municipal do Porto, Director da Escola Faria de Guimarães e Governador Civil 
do Porto (E.S.B.A.P. - Correspondência expedida. Livro 13, ofício ne 425). 



Marques da Silva na confraternização dos Arquitectos do Norte. E conclui, como quem 

busca os mestres espirituais: "Procuremos honrar as palavras do Mestre! Tentemos 

persistentemente seguir os ensinamentos d'Ele recebidos!"242 

Marques da Silva agradece fazendo um bosquejo histórico da Escola, mostrando 

as diferentes organizações e o seu papel nelas, e, sobretudo, na lei orgânica vigente onde 

teve "uma parte importante no estudo d'essa lei" e o au>áIio de cooperação dos professores 

na sua imediata aplicação, apesar das dificuldades inerentes a um regime em que se 

passava de anos de frequência a provas de concurso. Conta as dificuldades de instalação 

e ocupação de novo edifício dizendo: "Nunca me senti tão decidido, direi mesmo heróico 

como quando me apossei das chaves d'esté edifício". Pôde contar, então, com o prestimoso 

auxílio de Acácio Lino. 

Remata as suas palavras com uma interrogação sobre o merecimento das mani

festações: "O que consegui foi porventura o que pretendia fazer para o lustre d'esta 

Escola? (...); porém uma coisa coloco no pendão da minha vida de trabalho docente ou 

de direcção: é a paixão com que as procurei servir em qualquer emergência./Contudo é 

muito o que fazeis para consolação d'um espírito atribulado."243 

Era com grande tristeza que Marques da Silva via paradas as obras do Monumento 

às Guerras Peninsulares ou estoicamente lutava pela conclusão dos Paços do Concelho 

de Guimarães, redesenhando-os. Com alguma alegria projectava um Lar para Santa Quitéria, 

em Felgueiras, dirigia as obras de S. Torcato e da Penha (e da Sociedade Martins Sar

mento), via realizar-se a obra de Serralves, com o dedicado acompanhamento do Conde 

de Vizela. Era, enfim, presidente da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia da 

Porto, ia-se revendo numa geração de arquitectos que o acompanhavam no atelier ou 

começavam a afirmar-se...244 

2 4 2 Vide O Jornal de Noticias, de 25 de Janeiro de 1941. 
2 4 3 A.M.S. - [Minuta de discurso, dactilografado], datada de 23 de Janeiro de 1941. 

Marques da Silva recebe na sua Casa da Torre, em Barcelos, os antigos alunos e amigos. É bem sintomático 

que ai estejam os arquitectos Peres Guimarães, Arménio Losa, António Brito, Sequeira Braga, Homero Ferreira 

Dias. Emmanuel Ribeiro. Renato Montes, Moura da Costa, Martins Gaspar, Alberto Bessa, Joaquim Madureira, 

Bernardino Fabião, Janeira, Maria José Marques da Silva, Rogério de Azevedo, Fernandes da Silva, Almeida 

Júnior, Moreira da Silva, Bruno Reis e Rui Pimentel(?). 



Concluindo, verificamos que Marques da Silva está ligado aos momentos mais 

significativos do ensino da Arquitectura na Academia/Escola de Belas Artes do Porto. 

Apanhou diferentes organizações de estudos escolares, nelas colaborou, pautado, fun- Marques da siiva • os 

damentalmente, por Paris; é verifícadamente aceite que, dentro dos quadros possíveis de T Z t 2 £ T * 

um tempo português, inovou entre a severidade e a exigência, com didáctica própria; 

valorizou a profissão de Arquitecto, o aJto da Arquitectura e, nesta, a disciplina do desenho; A profissão de Arquitecto 

marcou a vocação da Escola e o destino desta; geriu com capacidade inausitada os 

diferentes tempos; fez a passagem dos regimes pdftícos com dignidade colaborante; maçou 

os ritmos da Escola, procurando acelerá-los, perante as constantes inércias institucionais, o devir da Arquitectura 

e acertou-os sem pressas, "na continuidade da pesquisa', perante o devir da Arquitectura. 

Informado e culto, sensível até às lágrimas, apaixonado até à veemência e à pausa 

dela, voluntarioso e pragmático, conciliou com rara inteligência os valores da sensibilidade 

e da razão e deixou marcas imperecíveis no destino da Escola. 

"Por ele passa, na longa duração o fio condutor do que mais persistente re

clamamos para o território de uma provável "escola portuense"*.245 

Tudo isto revela, enfim, na transposição, a obra realizada durante cinco dezenas 

de anos, de proba, honesta e convicta arquitectura, "tão alevantadamente e dignamente 

quanto (lhe permitiram) as condições do meio para que (trabalhou)".246 

Cfr. Cardoso, António (e outros). Casa de Serralves/Retrato de uma época. Porto, 1988, p.77. 
246 

Cfr. Carta de Marques da Silva a Sousa Viterbo, em 13 de Abril de 1902 (Vide Viterbo, Sousa - Dicionário 
H,stonco e Documenta, dos Arquitectos, Engenheiros e Construtores Portugueses [...]. Lisboa, Imprensa Nacional 
vol.3, 1922, fl.378-379 
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