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SEGUNDA PARTE 

MARQUES DA SILVA: A SUA OBRA E O SEU LEGADO 



CAPÍTULO I 
A ARQUITECTURA, PROJECTO E DESENVOLVIMENTO 



1. A ARQUITECTURA URBANA E O DESENHO URBANO 



1.1 A Estação Central do Porto. A Gare e o Largo de S. Bento 

Desde meados de Julho de 1900, o serviço de passageiros, bagagens e recovagens 

da Estação Central do Porto passava a ser executado no cais situado na rua da Madeira, 

"adequado provisoriamente para aquele fim". Deste modo, indicava João Gualberto Póvoas, 

Director dos Caminhos de Ferro do Minho e Douro,1 à Presidência da Câmara do Porto 

a operacionalidade possível, tendo em vista os Serviços de Fiscalização Municipal da 

Estação. 

Se o facto interessava em termos de fiscalidade, - afinal inscrita no quadro A demolição do convento 
e da igreja de S.Bento da 

disciplinar das barreiras da cidade - a solução adoptada supunha que era indispensável Avé-Maria 

completar a plataforma da gare, demolindo o convento e a igreja de S. Bento, com materiais 

cedidos à Irmandade de Cedofeita, com a cláusula da obrigação da demolição. 

Sabemos do impulso proporcionado pelo conselheiro Adolfo Loureiro, subsidiando 

a Irmandade, com o unânime consenso da Administração dos Caminhos de Ferro do 

Estado. 

É comummente aceite que a lei de 14 de Junho de 1899, de Elvino de Brito, algo 

Cfr. ofício, de 10 de Julho de 1900, da Direcção do Minho e Douro, para o Presidente da Câmara Municipal 

do Porto (A.H.M.P-Próprias, Livro 197, fl.294); João Gualberto Póvoas é nomeado Director dos Caminhos de Ferro 

do Minho e Douro por portaria de 24 de Novembro de 1898. o m 



desburocratizou a administração dos Caminhos de Ferro do Estado, subtraindo as direcções 

a uma hierarquização de competências que iam da Repartição à Direcção-Geral, ao 

Conselho de Obras Públicas e finalmente ao Ministro. 

O secretário do Conselho, o engenheiro José Fernando de Sousa, já nos finais 

de 1901, acentuava os vícios capitais do regime que eram a ingerência abusiva da política, 

a demasiada centralização (com seu cortejo de delongas), a penúria de recursos e os 

orçamentos fictícios.2 

A referida lei, ao confiar num Conselho de Administração, sob a autoridade imediata 

do Ministro, viria a subtraí-lo, pela larga representação de técnicos, de elementos ligados 

à prática dos negócios e ao conhecimento das leis, ao caciquismo eleitoral. Ganha em 

autoridade, furta-se ao favoritismo e as receitas dos Caminhos de Ferro do Estado são 

depositadas à sua ordem, "revertendo o remanescente das despesas para um fundo 

especial destinado a ocorrer (...) à construção de novas linhas, à aquisição de material 

circulante e às obras complementares das linhas em exploração".3 

O Conselho, constituído em 1899, herdara, no entanto, dívidas acumuladas e tinha o conselho de Admi
nistração e a Estação do 

iniciadas algumas construções, mormente a Estação do Porto...E, como escrevemos, é Porto 

este Conselho que aceita o ajuste celebrado, anteriormente, com Marques da Silva. 

Em 15 de Janeiro de 1900, o Arquitecto está ao serviço da Direcção dos Caminhos 

de Ferro do Minho e Douro, elaborando o projecto da Estação Central do Porto e sua 

execução, tal como o confirma o despacho do Eng.9 Tavares Trigueiros, vogal do Conselho, 

em 16 de Agosto do mesmo ano, com informação aos Engenheiros Gualberto Póvoas e 

Paulo de Barros, tal como será explícito, também, que exerce uma "comissão de serviço" 

junto da mesma direcção. 4 

Se insistimos neste facto, é porque o papel do arquitecto vogará algumas vezes 

2 Sousa, José Fernando de - Caminhos de Ferro do Estado, in "Gazeta dos Caminhos de Ferro", 333, Lisboa, 

1 de Novembro de 1901, p. 350. 
3 Idem, ibidem, p.350. 
4 A.M.S. -[Requerimento] de Marques da Silva, de 13 de Agosto de 1900, pareceres anexos e atestado de Paulo 

de Barros Pinto Osório, engenheiro chete do Serviço de Construção da Direcção dos Caminhos de Ferro do 

Minho e Douro. 
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ao sabor dos critérios de indesculpáveis conveniências, pelos quais passa um presumido 

conflito de arquitectos/engenheiros. 

Os sucessivos projectos do edifício serão, todavia, formulados com uma tenacidade 

que só iguala a inteligência do arquitecto, como diria, na viragem do século, a «Gazeta 33 - 34 

dos Caminhos de Ferro».5 E estávamos, então, ainda perante as primeiras reformulações... 

A Gare do projecto de Paris, de Marques da Silva, é apenas referência inicial. Da A tipologia da Gare do 
Projecto de Paris de Mar-

sua tipologia, de génese sabida e demonstrada, apenas se manterá a forma em U, ques da Silva 

adequada duplamente a uma gare terminal e a um espaço urbano que ganhará significado 

na sua releitura e no desenho da cidade, caracterizando o centro e a sua organização. 

O convento da Avé-Maria supunha a frente sobre a rua do Loureiro mas, agora, 

a frente transfere-se e ajusta-se à ampliação do largo de S. Bento, à transformação da 

cidade e às suas mutações sociais. 

O convento quinhentista, na sua génese, articulava-se, outrora, com a rua de 30 - 31 

Santa Catarina das Flores e a Porta de Carros, tal como a Gare seria, num primeiro tempo, 32 

o foco perspéctico a partir da novecentista rua de Mousinho da Silveira, o pretexto para 

novos pontos de vista e o reforço da articulação do tecido urbano. 

Quer o projecto de Baère, de 1887, já referido, quer o projecto de Isidro de Campos, o Projecto de Baère de 
1887. 

de 1888, contemplavam sensivelmente a mesma implantação e a axialidade e a simetria o Projecto de Isidro de 
Campos de 1888 

vão das plantas aos alçados, td como acontecerá em quase todos os projectos de Marques 

da Silva. 3.9 

O projecto deste, de 97, como também sugerimos, com referências ainda ao o Projecto de Marques da 
Silva de 1897 

projecto parisiense, aproxima-se mais, em alçado, de tipologias como as da Gare do Havre, 

de Juste Lisch, na enfatização dos pilares (solucionados naquela em ferro e tijolo) e, pela 

mescla dos materiais, certamente, ainda mais dos módulos da Gare de Tours, do seu 35 - 36 

mestre Victor Laloux (1895), com a ênfase dos pilares em pedra lavrada, a presença da 37.38 

escultura, a similitude do arranque da marquise e da baia vidrada. * 
5 Vide Gazeta dos Caminhos de Ferro, 310, Lisboa, 16 de Novembro de 1946, p.346. 

Sobre as gares, nomeadamente as de Paris, vide Lisch, René-Les gares de Paris et Juste Lisch em Les grandes 
gares parisiennes du XIX siècle (dir. Karen Bowie), Paris, Délégation à Action Artistique de la Ville de Paris, s.d.; 3 0 3 



Entre a assimilação e o relativo distanciamento se colocará o arquitecto e a uma segunda geração de 
Gares 

apropriação morfológica é mais feita de citações e referências, bem ao gosto do éclectisme 

que caracterizará uma segunda geração de gares. 

Assim os pilares, além da função de ancoragem, têm neste projecto de 97, um 

acrescido valor simbólico, "(a) imagem de dois mastros com escudos inerentes à vida 

histórica da cidade recorta-se na atmosfera".7 Vazados, interiormente, por escadas 

destinadas ao serviço da cobertura, serviriam também para subir ao pavilhão que remata 

cada pilone, proporcionando pontos de vista (uma ideia cara ao arquitecto). A Gare institui-

-se, na reiteração das formas e dos símbolos, como porta festiva da nova cidade. 

Este projecto, elaborado de motu próprio, será reformulado em 1899, mantendo- A reformulação do projecto 
em 1899 

-se a tipologia da gare, ainda com a marquise corrida até à fachada de baia vidrada, com 39.40 

a eliminação do relógio, agora colocado em cada um dos torreões, coroado de mascarões, 41.42 

um todo rematado por cantarias lavradas e ornadas de cabeças de leão. 

Os vestíbulos laterais elevam-se, mostrando três andares e um mezzanino, e são 

rematados por uma mansarda iluminada que prenuncia futuros desenhos e projectos. 

Acentuam-se os valores profusamente eclécticos, mas há, necessariamente, uma AS referências a Lucien 
Magne e a Laloux 

melhor proporção na massa edificando. Quanto deverá o Arquitecto ao anteprojecto de 

Lucien Magne para a Gare d'Orsay (projecto com fachada sobre a rua Bellechasse)? 

Quanto deverá em idêntico contexto ao anteprojecto de Laloux para a mesma fachada? 

Remissões possíveis numa época de impressivas e gratas recordações e amizades...8 

Mas a gare era um local de conflitos dos grupos sociais, da administração, da 

disciplina urbanística e dos seus próprios ritmos, com factores imponderáveis, inibidores 

da aceleração desses mesmos ritmos. 

Uma das directivas governamentais visava a instalação do serviço central de correios 

e telégrafos que, de facto, o projecto de 99 não contemplava. Daí as modificações que o desenho de 1900 
sobre a Gare de Tours vide Ragon, Michel - L'architecture des gares, Paris, Denõel, 1984. 
7 Estação de S.Bento no Porto, in "Branco e Negro". 64, Lisboa, 1987. p.174. 
8 Foram perduráveis as ligações de Marques da Silva a Laloux e a Laloux/Lemaresquier.como alguma cores-
pondência testemunha. 
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um desenho, do último trimestre de 1900. já mostra, numa visão ainda mais ecléctica da 

fachada. 

Os torreões amansardados fundem-se com os corpos laterais da estação, deixando 43 

adivinhar a solução definitiva; retomam-se os quatro obeliscos que ladeiam as três portas 

do vestíbulo, mas a marquise é redesenhada de tal modo que deixa entrever uma estru- o torreão da rua do Lou
reiro 

tura remate ou lanternim, de quatro águas, para escoamento do vapor das locomotivas, 

arejamento da gare e acentuação da iluminação zenital. No torreão da rua do Loureiro 

estão instalados os correios e telégrafos, com evidência, sobre a cobertura, da torre de 

concentração de fios. 

Julgo ser este o "projecto definitivo" que a parca documentação disponível diz ter o projecto de 1901 

sido apresentado ao Ministro por Gualberto Póvoas e Marques da Silva, em 5 de Setembro 

de 1901, também referido como projecto de 20 de Agosto de 1901. 

Sobre este se pronunciará a Inspecção Geral dos Correios e Telégrafos, em 3 de Aditamento ao projecto 

Outubro seguinte, e a Direcção Geral pede modificações que constituirão um elemento 

que pesará na apreciação e no parecer do Conselho Superior de Obras Públicas e Minas, 

elaborado, apenas, em 1 de Julho de 1902,9 verificando-se, no interregno, um aditamento 

ao processo, datado de 25 de Novembro de 1901.10 

É redesenhada a fachada e o alçado sobre a rua do Loureiro aumenta a volumetria o redesenho da fachada 

da gare, pois, aí, mais se autonomizam os espaços dos correios e telégrafos. Há um 

rebatimento das superfícies, uma sobreposição de alçados, com a sobreelevação da cércea 

dominante, uma volumetria mais densa. 

Este corpo sobre a rua do Loureiro, construído sobre arcaria, criará uma passerelle, 44 

que liga à rua do Loureiro com marquise sobre as portas de recepção e acolhimento. 

É uma proposta interessante que será retomada, em parte, peio Arquitecto em 

1911, como a seu tempo veremos, e recuperada recentemente nalgum dos anteprojectos 

do concurso de reconversão da Estação do Porto/S. Bento. " Mas do conjunto edificado 

9 Vide ap. doe. n°1. 
10 Tal facto é referido no parecer de 1 de Julho de 1902 e os desenhos comprovam-no. 
11 Vide Arquitectura Portuguesa, II, 5« série, 9/10, 1986/87, pp.18-49. 30*5 



ficaria a imagem virtual de criação no criado, com evidente anacronismo e ambiguidade 

semântica. 

O Conselho Superior de Obras Públicas informa o Conselho de Administração dos 

Caminhos de Ferro do Estado que 'considera satisfatoriamente atendidas, pela distribuição 

proposta, as exigências do serviço ferroviário" e que, pelo aditamento de Novembro de 

1901, as modificações produzidas, no que respeita aos serviços de correio e telégrafos, 

representam uma sensível melhoria relativamente ao projecto primitivo.12 

Como estes últimos serviços deixavam supor que, apesar da melhoria, não se 

obteria uma instalação considerada definitiva, em face do desenvolvimento suces

sivamente experimentado pelos serviços telegráficos, e pela "impossibilidade que o 

local oferece a qualquer futura expansão", o Conselho advogará uma modificação 

total do projecto.13 

Não deixará de reconhecer o mesmo Conselho que houve a pressão instante, e 

certamente justificada, do comércio e habitantes do Porto para que coabitassem os serviços 

ferroviários com os multiplicados serviços de correios e telégrafos, porque no entendimento 

público a instalação da Praça da Batalha era insuficiente e muito afastada dos centros. 

É evidente que os serviços de caminho de ferro se sentiam prejudicados com a 

solução e invocavam a impossibilidade de melhorias futuras e alargamento da estação, 

perante o aumento crescente do movimento de passageiros e número dos comboios que 

os fluxos das linhas projectadas do Corgo e de Mirandela a Bragança, em breve, acen

tuariam. 

O Conselho interroga-se, pois, se deverá instalar no local os correios e telégrafos. 

Pensa, antes, que se torna indispensável construir naquele local uma estação definitiva 

"que seja ampla, cómoda para o público e fácil para o serviço dos numerosos comboios, 

que ali devem ter origem e destino, tendo-se em vista (...) o progressivo desenvolvimento 

do tráfego não só de passageiros como entrada de mercadorias, pela posição central que 

' 2 Cfr. o referido parecer de 1 de Julho de 1902. 
13 Idem. 



ela ocupa numa cidade tão importante como é o Porto". De outro modo, complicar-se-

-ia a resolução e privar-se-ia a cidade 'de uma boa estação para caminho de ferro, de 

aparência adequada à riqueza e ao aspecto arquitectónico dos monumentos que já pos

sui". ,4 

O acesso do público ao edifício destinado ao correio, que prejudicaria o recinto 

de armazenagem de mercadorias, é também invocado, julgamos que com menor fun

damentação, aMtrando-se que a cidade tende a expandir-se de há muito, de preferência, 

para o norte e poente. 

Propõe, em alternativa, o Conselho, o estabelecimento de uma pequena estação 

telégrafo/postal urbana, mais acessível ao público, mas sem prejuízo dos serviços dos 

caminhos de ferro. 

Entrando na apreciação detalhada dos preços, verifica a exiguidade orçamental, 

e em seu entendimento "(a) fachada sobre a Praça Almeida Garrett é monumental e 

grandiosa e exige trabalho especial". O metrado do corpo principal e dos corpos laterais, 

a colocação dos dois relógios, um em cada pavilhão, as oito estátuas, as armas reais têm 

dotações insuficientes. Prevêem despesas adicionais com a iluminação, não orçamentadas, 

e ainda despesas acrescidas com a aquisição dos relógios e sua instalação. Verifica-se, 

ainda, com apreensão, que os preços do ferro, posto em obra, são muito inferiores aos 

preços praticados em Lisboa. 

Pronuncia-se, ainda, o Conselho sobre as disposições adoptadas para o serviço AS modificações suge
ridas pelo Conselho de 

de comboios, reconhece que são aceitáveis, mas vai sugerindo modificações que, con- Administração 

sideradas pequenas, alteram profundamente o carácter do projecto, como declarará 

Marques da Silva. O vestíbulo que dá acesso às plataformas e cais de embarque não é 

bastante amplo, embora esteja bem situado, a estação telégrafo/postal deverá ser colocada 

a norte, o restaurante a sul, para tirar partido do desnível, quanto à instalação da cozinha 

e dependências. 

Reconhece-se, com acerto, que é desagradável o contraste estabelecido entre as 

14 Idem. 307 



coberturas metálicas do hall, bastante elevado e de grandes proporções, e as cor

respondentes às fachadas laterais, mesquinhas na proporção, e que há necessidade de 

introduzir no centro da gare uma plataforma para que a disposição das quatro vias, 

destinadas a passageiros, permita a partida ou chegada de comboios sucessivos. (Era, 

aliás, esta disposição das quatro vias um dos elementos da composição da gare, elemento 

fundamental da axialidade que do túnel D. Carlos se projectava no centro do edifício, como 

elemento agonizada da planta e da fachada). Assim, a cada linha corresponderia sempre, 

de um dos lados, uma plataforma para embarque e desembarque. Era, também, considerada 

uma plataforma mais alargada que ligava as duas plataformas laterais, correspondentes 

a quatro linhas de mercadorias. 

Nesta indagação de espaços ampliados são considerados comprometedaes os 

pilares circulares "que ocupam um espaço consideráveT, e sugere-se se não convirá mesmo 

"dar outra disposição a essa parte da fachada que permita alargar o vestíbulo sem diminuir 

a extensão das linhas férreas", parecendo possível avançar a fachada e os corpos laterais. 

Como consequência lógica das propostas, chega-se à sugestão de uma cobertura 

para o vestíbulo, independente da da gare. 

O Conselho, prodigamente, é de parecer que antes de se tomar uma resolução 

definitiva se estudem comparativamente diferentes projectos. É um exercício correcto 

dentro da fase projectual mas reconhecer-se-á que é um elemento cerceador do papel 

do Arquitecto. 

Num novo ordenamento do projecto, o Conselho sugere mesmo que se deve Novo ordenamento do 
projecto 

"(projectar) o corpo central da fachada com disposição diversa da que foi proposta (...), 

substituindo-se as grandes arcadas por amplas aberturas, resguardadas p a largas vidraças 45 

e tendo marquises que abriguem os passageiros", e que se deverá projectar uma cobertura 

especial "disposta com elegância e boa aparência (...) independentemente da da gare 

propriamente dita (...)". 

A cobertura desta deveria ser objecto de um projecto expedito, independente do 

restante, porque o serviço dos comboios de passageiros se faz ali com graves incon-



venientes para o público.,5 

Baseado neste parecer, o Ministro Manuel Francisco Vargas,ò manda proceder 

à elaboração do projecto da estação de S. Bento, nas condições indicadas no parecer.17 

É o chamado 2- projecto da Estação de S. Bento. 

Entretanto, a pedido do Centro Comercial do Porto, são reabertos ao público os 

barracões provisórios da estação de S. Bento para o serviço de passageiros e bagagens. 

Tendo em vista a possível acelaração das obras, ainda, em Dezembro desse ano, 

a companhia A Construtora propunha-se executar a obra em dois anos, sendo o paga

mento em prestações semestrais, num prazo dilatado não superior a 15 anos, com o juro 

de 6%. Tratava-se de uma empresa conceituada, a operar no País, a que estará ligada 

a casa bancária portuense Pinto da Fonseca & Irmão, '8 mas a última prática dos Caminhos 

de Ferro privilegiava as empreitadas parciais. Aguardava, todavia, para base de possíveis 

negociações, a apresentação do projecto. 

Marques da Silva era, mais uma vez, o exemplo da tenacidade que se lhe re- Marques da aiva e Guai-
berto Póvoas 

conhecia. Em carta, dirigida, em 8 de Dezembro de 1902, ao Conselheiro Directa Gualberto 

Póvoas, que lhe havia transmitido o conteúdo da comunicação do Conselho de Admi-

1 5 idem. 

O Ministro, Manuel Francisco Vargas, era engenheiro civil pela Escola do Exército e em Abril de 1899 era 

subalterno de 1 ' classe, com a graduação de engenheiro chefe de 2a classe; sub-director da Companhia Real 

dos Caminhos de Ferro Portugueses e antigo deputado da Nação. 

O Conselho Superior de Obras Públicas era composto, à data do parecer, por João Joaquim de Matos, Bento 

Fortunato de Moura Coutinho Almeida d'Eça, Eusébio Marcelly Pereira, João Maria de Abreu Mota, Joaquim Pires 

de Sousa Gomes, Adolfo Loureiro, Francisco da Silva Ribeiro, Manuel Afonso de Espregueira (relator), José de 

Macedo Araújo Júnior, Casimiro de Sousa Meneses, Henrique de Lima e Cunha, Caetano Xavier de Almeida da 

Câmara Manuel, António Augusto de Sousa e Silva e Policarpo José da Costa Lima, um todo onde abundavam 

os engenheiros civis militares e engenheiros pela Escola de Gand e pela Academia Politécnica. 

A Construtora, da Firma Campos & Morais, após a morte do sócio Morais Carvalho, passou a denominar-se 

Campos & Fonseca. Tinha a fábrica em Francos, no campo denominado da Construtora. Estava apetrechada com 

as melhores máquinas que lhe permitiam construir vagões para os Caminhos de Ferro do Minho e Douro, carros 

atrelados para a Companhia Carris, carros boers para a África, carroçarias para automóveis. Está ligada à construção 

do sanatório Sousa Martins, na Guarda. Palace Hotel do Vidago, estações de Fafe e de Paço-Vieira e a construções 

particulares, como a de João Baptista Lima Júnior, na Foz. Fez a instalação da filial da Camisaria Confiança, 

em Lisboa, construiu os Armazéns do Chiado, no Porto, Armazéns do Castelo, edifício da Companhia Nacional. 

Encarregava-se de projectos e levantamentos de plantas. A sua filial em Lisboa era dirigida pelo engenheiro 

Álvaro de Sousa Rêgo e certamente o Arquitecto Cristiano Paula Ferreira da Costa seria um dos seu principais 

colaboradores pois aparece ligado às referidas obras de A Confiança e do Palace Hotel de Vidago. Executou 

obras para o Parlamento sob a direcção de Ventura Terra. 

O segundo projecto da 

Estação de S.Bento 



nistraçâo, expõe o estado actual dos trabalhos de organização do projecto de modificação 

e a necessidade de meios que lho permitam terminar. Argumenta que a supressão do hall 

e sua substituição pelo vestíbulo, o aumento de uma plataforma (com uma nova dispos

ição das linhas), a supressão do edifício dos telégrafos, a substituição das grandes arcadas 

da fachada principal e a supressão dos pilones "são alterações do projecto tão conside

ráveis que equivalem a um novo programa e consequentemente à concepção de um novo 

projecto".19 

À data jã tem estudadas partes significativas do projecto, realizadas dentro do 

restrito tempo de horas úteis de trabalho oficial, 'um trabalho exclusivamente a (seu) cargo 

individual", mas, porque o Conselho o quer terminado em prazo limitado, mostra-se disposto 

a concluí-lo dentro de noventa alas, caso possa contar com dois desenhadores, um condutor 

e pessoal de escritório, 'que possam trabalhar ordinária e extraordinariamente todas as 

horas que materialmente é possível, sem interrupção de feriados, como assim (se propõe) 

fazer". 

Em 12 de Março de 1903, Marques da Silva entrega o projecto (no qual havia sido A aprovação do projecto 
em 1903 

eliminada a instalação de correios e telégrafos) que é examinado nos começos de Maio 

e aprovado em 16 do mesmo mês, embora sob reserva da modificação da fachada, 

demasiadamente ornamentada, independentemente do começo da construção que foi 

ordenada por decreto de 10 de Setembro de 1903. (A abertura dos cavoucos do muro 

de suporte da rua do Loureiro já havia começado no segundo semestre de 1901, ante 

o protesto de alguns moradores, supostamente lesados, desinformados de que a espessura 

do muro exigia a encorporação na rua.20 

Na memória descritiva do projecto diz-se, objectivamente, que se procurou, com A memória descritiva do 
projecto 

o "maior desejo possfver, dar cumprimento às determinações superiores, sacrificando pontos 

de vista que, todavia, expressa na memória. No corpo lateral da fachada principal, que 

A.M.S. [Minuta] carta/oficio dirigida ao Conselheiro Director. 
20 Vide carta do Conselheiro Director, João Gualberto Póvoas, para o Presidente da Câmara dando informações 
sobre a representação dos moradores, juntando uma planta elucidativa sobre o muro em execução e sobre a 
planta da gare.(A. H. M. P. - Próprias, Livro 199, fl. 274). 



forma ângulo para a rua da Madeira, projectou no rés-do-chão, com entrada pela Praça 

Almeida Garrett e pelo vestíbulo, uma estação telégrafo/postal urbana com as maiores 

dimensões que a combinação da planta permitia e, neste espaço, que é o mais acessível 

de todo o edifício, há lugar de instalar vários guichets para venda de bilhetes, registos, 

vales, etc, além de uma cabine telefónica para serviço do público. 

Porque havia concluído num estudo tendente a determinar a linha exterior da 

fachada principal, "sem inconveniência para o rnovimento da cidade ou do serviço ferroviário", 

que esta não deveria passar além de 34 metros, medidos do cunhal do cais de mercadorias 

já construído no presente projecto, na organização da planta adiantou os corpos laterais 

do edifício para a Praça de Almeida Garrett até ao citado ponto dos quais salientou o 

corpo central. Evitou tomar à Praça todo o espaço ocupado pela base dos pilones, suprimiu 

os degraus de encontro ao edifício e, inovadoramente, tendo em conta o desnível entre 

o ângulo norte do edifício e o ângulo sul, de cerca de 3 metros, para comodidade pública 

(que a marquise proposta não resolveria), organizou uma passagem ou rua, ao nfvel do 

primeiro pavimento da estação, com rampa de acesso pelo lado inclinado do terreno. 

O avanço da fachada permitiu o alargamento do vestíbulo eas três grandes arcadas A substituição das ar
cadas. A ampliação do 

de 7m,20 do anterior projecto foram substituídas por sete arcadas de 2m,90 de largura, vestíbulo 

A cobertura do vestíbulo torna-se independente da gare propriamente dita e as alvenarias 

e os seus paramentos, em granitos de S. Gens, comandam os materiais. 

O eclectismo é menos evidente em fachada e o capo principal do alçado ganha 

um inequívoco vocabulário francês, com os espaços amansardados dos corpos laterais, 

a ênfase dos torreões, revestidos de escamas, nos quais se inscrevem os relógios, ao 46 - 47 

jeito de lucarnas (lateralmente explícitas), um todo mimético em escala minguada de um 

Segundo Império, remetendo para Visconti e Lefuel no Novo Louvre - como bem obser

vará, em idêntica genealogia, Henry-Russel Hitchcock21 - e, com maia evidência, para 

a Gare d'Orsay (a fachada sobre o Sena) de Laloux (1898), aliás, com idêntico ritmo 

2 1 Hitchcock, Henry-Russel-Argu/fecfwa de los siglos XIX y XX, 2'.ed., Madrid. Ediciones Cátedra, 1985; vide 

sobretudo o capitulo " El Estilo Segundo Império y sus pariantes en otros paises", pp.235-262. 



de fenestramento.22 

Começaram os trabalhos, em Novembro de 1903, por tarefas, sob a direcção 

do Engenheiro Basílio de Sousa Pinto, "coadjuvado pelo hábil arquitecto autor do pro

jecto'.23 Construiram-se o cais coberto da rua do Loureiro, as plataformas de passagem, 

os alicerces do edifício, os esgotos. 

Marques da Silva recordará que o impulso decisivo veio do Conde de Paço-Vieira, 

Ministro das Obras Públicas, sensível, ainda, às pressões do Centro Comercial do Porto 

e às interpelações no Parlamento dos deputados portuenses Henrique Kendall e Sousa 

Avides. 

O novo projecto da fachada foi aprovado por portaria de 22 de Abril de 1904, mas 

ainda é expresso que se reduzam os pormenores decorativos,24 com os critérios eco

nomicistas a prevalecerem sobre os critérios estéticos ou a instituirem-se em alibi de novos 

critérios. 

É este alçado que, publicado na Gazeta dos Caminhos de Ferro, em 1905,25 

em O Primeiro de Janeiro, de 23 de Março de 1905, e no Mundo Ilustrado da mesma 

data, nos permite ver a sequente fase de depuração da fachada, pois, no encontro dos 

torreões laterais com o vestíbulo, desaparecerão dois frontões, com tímpanos invadidos 

com armas reais e a marcação impressiva de pilastras, que aparentemente, os sustentam. 

Ela acusa, porém, externamente, sem equívocos, as diversas partes do edifício. 

A memória descritiva caracteriza o grande vestíbulo, de 42 metros de comprimento 

por 14 de largo, tendo, no centro, as bilheteiras com três guichets e, lateralmente, dando 

comunicação às plataformas da gare, a entrada e saída de passageiros respectivamente 

por duas altas arcadas. Numa larga arcada, por cima das bilheteiras, um relógio que 

simultaneamente serve para o vestíbulo e para a gare. Aos topos do vestíbulo ficam as 

22 Vide Victor Laloux/L'architecte de la Gare d'Orsay (cat.), estabelecido e redigido por Marie-Laure Crosnier 
Lecomte e Isabelle Gournay, Paris, Editions de la Reunion des Musées Nationaux. 1987. 
23 A primeira empreitada foi tomada por João Gomes da Silva Guerra, iniciando-se com a construção das fundações 
do cais sul (rua do Loureiro). 
24 Sousa, Fernando de -A Estação Central do Porto, in "Gazeta dos Caminhos de Ferro", 414, Lisboa, 1905 
pp.81-83. 
25 Idem, ibidem, p.81. 3 1 2 



salas de bagagens da partida e da chegada e uma estação postal urbana, do lado da 

rua da Madeira, com o restaurante do lado oposto. A sala de bagagens da partida não 

tem balcões, as bagagens serão postas em chariots que as conduzem ao fourgon que 

estaciona numa linha, com plataforma especial, para embarque de bagagens. 

Logo que se passa do vestíbulo para a gare, sobre o lado esquerdo, o lado da 

part ida, estão as salas de espera para as três classes, "water closets" e do lado da 

chegada a alfândega, os gabinetes dos chefes de gare, lavabos e W.C. para senhoras. 

Sobre o corpo lateral da rua da Madeira ficam, em dois andares, as instalações dos serviços 

centrais da direcção do Minho e Douro e em correspondência, na rua do Loureiro, ficam 

habitações de pessoal, futura zona de expansão dos serviços. 

O sistema de tarefas vai aplicar-se à construção do edifício da Estação, tal como o sistema de tarefas 

se verificara, com vantagem, nos trabalhos começados, em ritmo arrastado. 

Marques da Silva é solicitado frequentemente pela Direcção dos Caminhos de 

Ferro do Minho e Douro. Tem no Engenheiro Ernesto Alves de Sousa Júnior, seu con- Ernesto Alves de Sousa 
Júnior 

temporôneo na cadeira de Arquitectura da Academia Portuense de Belas Artes - como 

a seu tempo referimos - um interlocutor atento e um medianeiro em questões de ética 

profissional, sobretudo após a sua nomeação, em 4 de Fevereiro de 1905,como Engenheiro-

Chefe do Serviço de Via e Obras.26 

A correspondência trocada entre ambos, mais regularmente de 1905 a 1910, 

caracteriza-se pela bonomia, pelos estímulos, pelo respeito, pela "abalizada opiniâo'do 

arquitecto, ora pedindo os desenhos de pormenor do tecto do vestíbulo, ora estudos das 

grinaldas sobre o relógio dos torreões... no meio, ainda, de indecisões.27 Marques da Silva 

falara, oportunamente, da delapidação dos dinheiros públicos... 

Engenheiro Civil pela Academia Politécnica do Porto, admitido na 1a Direcção do Estudo de Caminhos de Ferro 
do Norte do Mondego, em 2 de Janeiro de 1889. Nomeado engenheiro-condutor, por decreto de 22 Maio de 1890, 
e Engenheiro Chefe de Via e Obras, por despacho ministerial de 4 de Fevereiro de 1905 (ordem do dia nM79); 
nomeado sub-director interino da Direcção do Minho e Douro, por portaria de 30 de Agosto de 1912. Foi promovido, 
por decreto de 22 de Maio de 1916, a Engenheiro Chefe de 2a classe; foi exonerado por decreto de 7 de Junho 
de 1919, na sequência da Monarquia do Norte. 
27 

As indecisões eram sobretudo de carácter normativo e tinham a ver com restrições, com excessivas prodigalidades, 
nomeadamente com o azulejamento e os compromissos assumidos com Jorge Colaço que, só, em 1915 começa 
a colocá-los. 3 1 3 



É bem sintomático da desfocagem que o conselheiro Fernando de Sousa escreva 

reiteradamente sobre os azulejos de Jorge Colaço, dizendo ser ele, engenheiro, o autor 

da ideia do revestimento do vestíbulo. Terá sido? Não estará ela insinuada em estudos 

do arquitecto? É verdade que nos faltam elementos de datação das peças consultadas 

para podermos ser totalmente afirmativos e verdade é, também, que a exuberante decoração 

do tecto do vestíbulo de Marques da Silva, por razões económicas, é condicionada e 

mesmo suprimida. 

A estação, a gare, seria ainda mais uma vez um lugar de conflito. Teixeira Lopes 

deseja continuar com as cabeças de leão "mas os homens da Companhia nada resol

vem",28 Joaquim Gonçalves da Silva pede esclarecimentos sobre a construção dos modelos 

que tem de fazer para a estação de S.Bento; a 39 Circunscrição telegráfica do Distrito 

do Porto indica o mapa das superfícies das principais repartições de serviços, para a even

tualidade de um edifício inteiramente novo (que se supõe junto da Estação Central)...x 

e, supina ironia, em 25 de Junho de 1909, o arquitecto era notificado da dispensa dos 

seus serviços de arquitecto da Estação Central do Porto, a partir do próximo dia 1 de 

Julho!30 

Na exposição enviada ao Conselheiro António Augusto Pereira de Miranda,31 Pre

sidente do Conselho de Administração dos Caminhos de Ferro do Estado, Marques da 

Silva acusa a violência da decisão: "Esta medida (...) não veio ferir-me só no coração; 

atinge também a minha reputação de profissional que alguma bagagem tem para merecer 

a consideração devida aos que trabalham para se honrar".32 

Mas da exposição ressaltam os aspectos legais e deontológicos da sua ligação 

2 6 A.M.S-[Carta do escultor Teixeira Lopes a Marques da Silva], datada de 8 de Maio de 1909. 
2 9 A.M.S-2* Circumscripção telegraphica [...) Edifício dos Correios e Telegraphos do Porto [...] Mapa das superfícies, 

datada de 5 de Dez. de 1907 e assinada pelo condutor de 3a classe Francisco Pinto de Castro. 
3 0 A Direcção dos Caminhos de Ferro do Minho e Douro comunica a Marques da Silva a cessação da comissão 

de serviço de que estava encarregado (por portaria de 8 de Setembro de 1899), na visão economicista e unilateral 

perante o projecto. 
3 1 António Augusto Pereira de Miranda havia sido nomeado para membro do Conselho de Administração, por 

decreto de 1 de Setembro de 1899, tal como o Dr.Leopoldo Mourão, representando, um e outro, os interesses 

do comércio no referido Conselho. 
3 2 Crf. [Minuta] carta/ofício de 12 de Julho de 1909 (A.M.S.). 



ao projecto da Estação, mormente quando afirma que, por despacho ministerial de 1899, 

foi encarregado da elaboração do projecto e da sua execução e que a cláusula "sua 

execução" foi expressamente escrita para lhe ser cometido o encargo da direcção dos 

trabalhos de realização do seu projecto. Invoca princípios, pois que "a construção não é 

mais do que o projecto tornado realidade e só quem o concebeu, dispôs e estudou pode 

cabalmente dar à execução a exactidão, expressão e correcção verdadeira, dentro da 

desejada economia"; ressalta, com a devida vénia, algumas partes da obra em que foi 

vantajosa a sua intervenção, tais como a criação da sapata da fachada principal, os detalhes 

de todo o soco das fachadas até à nascença das arcadas, os detalhes do interior do 

vestíbulo (ainda que não seguidos), a correcção dos cachorros das salas de bagagens, 

os projectos de decoração do tecto do vestíbulo, a correcção de detalhes das consolas 

e dos modilhôes das cornijas, das fachadas laterais e principal, os estudos da terminação 

do corpo de ângulo das fachadas laterais e dos motivos dos relógios, os estudos de 

modificações, no sentido de supressão de ornamentações, a modificação dos escudos e 

frontões (de sua iniciativa), o estudo da rampa de acesso... 

A exposição revela o seu pensamento sobre a Arquitectura, isto é, "num todo 

dependente das suas partes componentes, só poderá obter-se um efeito satisfatório do 

conjunto, pela justeza dos detalhes (...). Qualquer parte insignificante da obra, tal como 

a pintura das paredes e das janelas, pode alterar o carácter e a expressão do edifício". 

E insiste que a Estação Central está longe do seu termo, faltandoHhe o arranjo dos relógios 

que são uma parte importantíssima, as marquises das fachadas, as edificações próprias 

ao alojamento das salas de espera e dos serviços do pessoal, as edificações destinadas 

às bilheteiras, a caixilharia das janelas exteriores, tão importante pelo seu desenho e 

estrutura, os telhados cuja constituição e recorte salva ou compromete uma edificação, 

as cornijas interiores que, simples e de bom recorte, podem ser económicas e de bom 

aspecto, uma 'considerável soma de trabalhos" que necessita de ser tratada detalha

damente, porque representada no projecto a uma escala pequena e sucinta. 

Justifica, enfim, o Arquitecto o direito que lhe assistia de acompanhar o projecto, 



de verificar se o seu projecto era bem compreendido e interpretado e por isso apelava 

para o são critério do Conselho de Administração no sentido de o conservar nos trabalhos A dispensa dos serviços 
do Arquitecto em 1909 

de execução, sem vencimento algum, "movido só pelo interesse da arte" e pela obtenção, 

para o seu projecto, da "sua verdadeira expressão artística". 

As diligências do Arquitecto vão mesmo no sentido de obter a mediação de D. 

António Barroso junto de Fernando de Sousa. Malheiro Dias é encarregado pelo Conde 

de Paçô-Vieira de anunciar a Marques da Silva idênticas diligências junto do mesmo 

engenheiro33, quando prosseguiam as reclamações da Sociedade de Belas Artes do Porto, 

perante a situação criada ao Arquitecto.u 

Por despacho ministerial de 2 de Julho, foi aprovada a proposta do Conselho de 

Administração para que ao arquitecto José Marques da Silva fosse conservado o nome 

de Arquitecto Consultor, 'sendo consultado unicamente quando (a Direcção dos Caminhos 

de Ferro) o entender, sem que dessa concessão lhe resulte o direito de fiscalizar as obras 

ou de intervir nas alterações"!35 

Precipita-se a República. O engenheiro Fernando de Sousa é afastado, com seus 

pares, do Conselho de Administração dos Caminhos de Ferro do Estado, restando apenas 

neste a figura respeitável de Justino Teixeira... 

Em 1911, o arquitecto Marques da Silva é encarregado de elaborar o projecto de 

instalação dos correios e telégrafos, junto do edifício da Estação Central, pelo Director 

Geral, Engenheiro António Maria da Silva. Acto de justiça reclamado pelo comércio por

tuense durante a sua recente visita ao Porto, ante as condições de imundície e ruína em 

que se encontrava o velho edifício da Praça da Batalha. * 

A.M.S.- [Carta de Malheiro Dias], datada de Paçô-Vieira, 19 de Julho de 1909, em nome do Conde que está 
de cama e "por não querer demorar a resposta à carta de V.Exa.". Nela se diz que "[ainda] há quatro dias, 
acompanhando o sr. Ministro da Itália, tivemos mais uma vez ocasião de visitar a Sociedade Martins Sarmento 
e de apreciar a sua rara competência de architecto". 

A.M.S. - Carta de 26 de Novembro de 1909, assinada pelo 1° secretário da Sociedade de Belas Artes, associação 
de que Marques da Silva era associado. Trata a carta de inquirir o estado das obras e mostra "que deseja prosseguir 
nas suas reclamações perante o Governo de Sua Majestade". 

A.M.S.- Cópia do ofício ns41 de Barros Araújo, da Direcção do Minho e Douro/Serviço de Via e Obras, datada 
de 27 de Julho de 1909, transe, ap. doe. nB2. 
36 Vide A República de 17 de Abril de 1911. 

O protesto de Marques da 
Silva 



Recupera o Arquitecto a experiência do projecto para a instalação dos correios 

e telégrafos que assentava sobre o cais de recepção de mercadorias, com capo recuado 48 - 49 

da rua do Loureiro, fazendo-se o acesso por meio de uma passerelle. Todavia, no 50-51 

anteprojecto que agora apresenta, o problema é apresentado diferentemente pois a solução 52 - 53 

consiste em colocar o edifício à face da via pública e contornando-a, isto é, a instalação 

tem a sua fachada principal com acesso fãcil e próprio de um edifício distinto. 

A solução escolhida - como refere o arquitecto na memória descritiva do ante

projecto - proporciona outras vantagens ou partido, tais as do desenvolvimento considerável 

do espaço, com superfícies triplas das actuais e maiores do que as do projecto do novo 

edifício, a edificar na Batalha. 

Pondera que a circulação pelo lado da rua do Loureiro será aumentada, já que 

está no percurso da chegada dos passageiros, reconhece a exiguidade de circulação das 

vias públicas em torno de todo o edifício da Estação. Alargar a Praça Almeida Garrett por 

uma paralela ao edifício da Estação "foi miragem nossa que se desvaneceu", dirá, pelo 

que apresenta a solução do alargamento da rua do Loureiro, com alinhamento paralelo 

ao edifício, a formulação de uma rotunda no ponto da Praça Almeida Garrett em que 

convergem as ruas de Mousinho da Silveira, das Flores, Corpo da Guarda, nova Avenida 

de Saraiva de Carvalho, Loureiro e seu prolongamento, pela abertura de uma nova rua A proposta urbanística de 
Marques da Silva. 

da Praça Almeida Garrett ao Largo dos Lóios. Por esta nova rua, projectada, se faria a o Largo de s.Bento 

grande circulação da Estação e da edificação dos Correios com a artéria principal da 

cidade que é, e será, a rua dos Clérigos e seu prolongamento para poente. 

Em entrevista ao jornal A Republica, Marques da Silva é de opinião que a praça 

de Almeida Garrett, se ficasse apenas com o trecho da estação, fica-va ainda muito 

descomposta e pouco se lhe notava de "amplo" e "novo".37 Daí a necessidade de rasgar 

a Avenida Saraiva de Carvalho e de se contemplar as suas outras propostas, nomea

damente montar do lado sul do prédio da Estação de S.Bento o edifício dos Correios e 

37 
Idem. "Precisa pois de ser modificada de maneira que sendo a principal "entrada" na cidade, seja, ao mesmo 

tempo, um local bem guarnecido, bem resguardado e d'um aspecto caracteristicamente moderno". 
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Telégrafos e outras repartições dependentes do Ministério do Fomento, ficando o edifício 

à face da rua do Loureiro, tornando aquele local o centro comercial e popular do Porto. 

Embora a proposta urbanística não nos pareça desinteressante, e se, mentalmente, 

a ideia de rotunda aí se presentificou (ou presentifica), mais discutível seria o corte das 

construções da rua do Loureiro, onde era patente a qualificação de alguns edifícios para 

alinhamento paralelo do edifício a construir. 

A construção pretendia-se autónoma da gare (embora com ela estabelecesse in

terfaces justificadores da opção, com a utilização de monta-cargas e elevadores), "económica 

e conveniente aos interesses da cidade", como afirmava O Primeiro de Janeiro.38 

A República procurava construir imagens de representação. A essa imagem se 

associava a do Ministro do Fomento, Brito Camacho, a quem o anteprojecto agradou. 

Ao rés de alguma utopia, a solução arquitectónica, apesar de uma relativa inte
gração de linguagens, chegava à colagem, à sobreposição semântica, com algumas A sobreposição semân

tica, 
ambiguidades e vdumetrias excessivas para tal espaço. É, todavia, um excelente exercício AS voiumetrias 

de arquitectura, não longe das propostas dos nossos anos 80, e a torre dos fios é um 

interessante coroamento, não longe de alguma retórica beauxartiana. mas bem perto de 

um expressionismo temporão, a reter no contexto português. Colocada, é certo, em sus

pensão sobre o cais, ela seria, com certeza, um elemento redundante, isto é, multiplicador 

dos torreões amansardados da Estação. 

No sentido de dar execução ao projecto, realizaram-se varias conferências com 

o Conselho de Administração dos Caminhos de Ferro do Estado e é justo pensar-se que 

a ideia, tão-só, dos serviços ferroviários pesou nas decisões. O improviso ou remedeio, 

que as obras da Estação da Batalha ofereciam, provocavam a dilação, sempre ela, até 

aos nossos anos 50, bem adiantados, os de Carlos Ramos, no Palácio dos Correios, na 

Avenida dos Aliados.39 

38 

O futuro edifício dos Correios e Telégrafos. O anteprojecto de Marques da Silva in "O Primeiro de Janeiro", de 
16 de Abril de 1911. 

O projecto do Palácio dos Correios, na Avenida dos Aliados, é de 1953 e a construção arrastou-se ao longo 
da década. 
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Em 1918, ainda. Marques da Silva pedia o pagamento dos seus honorários ao 

Administrador Geral dos Correios e Telégrafos. m 

Conquanto o projecto da estação telégrafo postal constituísse uma expectativa 

frustrante, na Direcção dos Caminhos de Ferro encontrava o Arquitecto uma renovada 

aceitação, embora sem grandes concessões, na área sensível do acompanhamento do 

projecto. Fazia-o, no entanto, particularmente junto dos empreiteiros e dos mestres, com 

a cumplicidade da Direcção que lhe ia outorgando missões, pedindo desenhos de pormenor 

e alguns conselhos. 

Já nos finais de 1912, "sendo arquitecto consultor (...)" pretende assumir sem 

vencimento a situação de arquitecto das obras de execução, as quais deverão ser sempre 

feitas com a sua indicação e aprovação", mas sem êxito.41 

É com grande respeito que os engenheiros Carlos Freire Temudo e Alfredo Ferreira, 

do Minho e Douro, se lhe dirigem pedindo a sua colaboração42 e ele mesmo reconhecerá, 

em entrevista ao jornal A Capital, que "(se) fosse, desde o começo, ouvido, auscultado, 

atendido como agora (era), com certeza a despesa não teria ido tão longe e a estação 

ficaria talvez mais harmónica, mais perfeita no conjunto e nos seus detalhes".43 

Com a nomeação do engenheiro Álvaro Castelões para a Direcção do Minho e Álvaro casteiioes Director 
do Minho e Douro 

Douro,43 renasce em Marques da Silva a esperança de poder intervir mais minuciosamente 

nos acabamentos da Estação. Só então é capaz de um lamento em papel delido: "Assisti 

A.M.S.- Cópia de carta, datada de 3 de Junho de 1918, reclamando a importância de 1300$00, de harmonia 
com o Regulamento da Sociedade dos Arquitectos Portugueses. 

O ofício terá sido dirigido ao Presidente do Conselho de Administração dos Caminhos de Ferro do Estado. 
Sugere mesmo que, no caso de divergências, quanto ao que se deve executar, devem ser elas submetidas a 
exame de uma comissão composta pelo Presidente e um vogal do Conselho de Administração dos Caminhos de 
Ferro do Estado, do Director Geral de Obras Públicas e de dois arquitectos do Ministério do Fomento, chegando 
a indicar Ventura Terra e Adães Bermudes. 

Vide, por exemplo, os ofícios, de 11 e 25 de Janeiro de 1913, de Carlos Freire Temudo, ou de Alfredo Ferreira, 
de 19 de Maio do mesmo ano. Neles se refere que devem tratar de assuntos respeitantes à construção da Estação 
do Porto e que, ainda, "os grandes recursos da sua longa e proveitosa experiência valem em mais uma ocasião 
à concepção artística [da] obra". 

Álvaro de Castellões (Álvaro de Castro Araújo Cardoso Pereira Ferraz), colonista, engenheiro e poeta nasceu 
no Porto, em 1859. Formou-se em Engenharia na antiga Escola Politécnica de Lisboa. Foi Director fiscal do 
Caminho de Ferro de Mormugão, director das Obras Públicas da índia e, finalmente. Director dos Caminhos de 
Ferro do Minho de Douro. 
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dia a dia, hora a hora, à mutilação gradual, sistemática do (...) edifício. Venho, ainda que 

tarde, pedir um pouco de adem no que ainda se pode fazer e estou certo nisso encontrarei 

na actual Direcção do Minho e Douro (...) espírito mais esclarecido...'u 

Mas a guerra exigia a contenção de despesas e a finalização da estação... O A Grande Guerra 

vestíbulo, com os azulejos de Jorge Colaço, com as suas diferentes histórias, ou revelando o vestíbulo. 
Jorge Colaço 

preferentes paisagens e costumes nortenhos, • teria um tecto majestoso, de largos 54 - 55 

caixotões, com amplos escudos alusivos às províncias do Minho e Douro, com legendas 56-57 

e cornucopias de folhagens e frutos, e, nas saliências, leões esfusiantes, a força dos 

Caminhos de Ferro... 

O Porto festejava o 6e aniversario da República e do seu programa constava a 

inauguração do'hall" da estação de S.Bento. 

Foram inaugurados os novos jardins públicos da Lapa e de Santa Clara, o O 

Rapto de Ganimedes, de Fernandes de Sá, é colocado no jardim da Praça da República, 

os bairros operários, construídos pela Câmara em terrenos das Antas, da Lapa e de 

Entrecampos, são visitados e o majestoso hallóe S.Bento é solenemente inaugurado. 

A estação de S.Bento, obra de muito esforço e de muita tenacidade está finalmente 

concluída, aparte pequenos detalhes que em breve serão ultimados - dizia O Primeiro 

de Janeiro. M E lembrava Marques da Silva e a "afirmação superior do seu talento", 

embora tivesse sido quase sistematicamente afastado da direcção da obra, com a detur

pação e mau entendimento das suas propostas.47 

A inauguração permite-nos traçar um quadro sociológico, um microcosmo de grupos 

sociais e instituições que representavam interesses de desigual ponderação, onde avultavam 

os fautores e impulsionadores da arrastada empresa e as vozes republicanas da nova 

A.M.S.- [Apontamentos]. 

Temas caros ao Arquitecto, af estavam representados aspectos da Romaria de S.Torcato, em Guimarães. Nas 

obras de S.Torcato trabalhava o Arquitecto e o tema da romaria foi por este tratado em alguns desenhos e aguarelas. 
4 6 O 6' aniversário da República [...], in "O Primeiro de Janeiro", de 7 de Outubro de 1916. 

Nesse número de "O Primeiro de Janeiro", Marques da Silva publica uma carta bastante contundente, queixando-

-se do modo como tem sido teita a execução do projecto, dizendo que a fachada não está completa, faltando-

-Ihe a marquise e que "as [esculturas] em fachada foram implacavelmemte suprimidas, com prejuízo mesmo de 

certos detalhes arquitectónicos". 
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ordem.48 

A República, infante, reclama símbolos, lugares de memória e de história. O vestíbulo um «vro de imagens 

é um livro de imagens que se lhe adequam como estratégia... Na parte superior um friso, 

de folhagens entrelaçadas, logo seguido por uma faixa que o circunda, com a história dos 

meios de transporte (com a inauguração do caminho de ferro Porto/Braga); nas paredes 

dos topos quadros históricos com o torneio de Arcos-de-Valdevez, no lado norte, e com 

o painel alusivo a Egas Moniz. Do lado da rua do Loureiro representa-se a entrada de 

D. João I no Porto e, por baixo, a conquista de Ceuta, com o Infante D. Henrique a avultar 

na composição. Na parede sobre a gare a romaria de S. Torcato e a Senhora dos Remédios 

e, em menores dimensões, uma panóplia de costumes (a feira do gado, a vindima, a 

azenha do Douro, a fonte milagrosa, a ceifa, o transporte dos vinhos, a castanheira, uma 

promessa...). Na parede oposta uma gramática Arte Nova alusiva às estações do Ano, 

às Artes, às Letras, à Arquitectura, ao Comércio e à Industria...No exterior, os relógios 

marcam o tempo entre as cornucopias da abundância que falhava... 

Concluindo, reafirmaremos que a Estação Central do Porto reforçou o centro da 58 - 59 

cidade, constitui-se elemento dinamizada de um pensamento urbanístico e de aferição 60 

de um desenho urbano, assume a função múltipla do monumento e em termos arqui

tectónicos evidencia uma das tipologias interessantes das gares novecentistas, num 

discurso ecléctico/historicista, com um nítido recuo revivalista, ao gosto Segundo Império 

e "Beaux-Arts". 

Os diferentes projectos de Marques da Silva, as modificações buscadas ou faca

das, os avanços e os recuos constituem um compêndio de diferentes saberes e con

frontações que fizeram das gares o local por excelência dos conflitos. 

Do trânsito das imagens, fica-nos a capacidade de Marques da Slva da visualização 

e da disciplina do desenho... 

46 s . . . 
A cerimonia estiveram presentes, entre outros. Henrique Pereira de Oliveira, dr. Santos Silva, Elísio de Melo, 

dr. Jaime de Almeida. Aurélio da Paz dos Reis, Luís Ferreira Alves... 
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1.2/4 Avenida da Cidade 

Foi com expectativa e algum messianismo - como vimos - que, em sessão da A lista da cidade 

Câmara, de 2 de Janeiro de 1907, a "lista da cidade' se apresentou com seus vereadores. 

O admnistrador do bairro oriental difere-lhes juramento, do mesmo passo que era apre

sentado o despacho do Ministério dos Negócios do Reino, nomeando Presidente da Câmara 

Municipal do Porto o bacharel Jacinto Magalhães.m 

Composta por diferentes sensibilidades, já tendencialmente republicana com António 

da Silva Cunha, Duarte Leite, Nunes da Ponte e Francisco Xavier Esteves, a Câmara 

apresentará brevemente o seu programa, tentando confirmar as promessas feitas. Que 

alguns elementos da Igreja tenham acorrido a oferecer os seus serviços, que o Centro 

Comercial saúde a Câmara ou que a União Geral dos Trabalhadores espere medidas a 

favor do povo trabalhador, tal parece traduzir, como também afirmámos, o convencimento 

de novos dias. 

A própria distribuição dos pelouros procura espelhar valores de eficácia e, para 

tanto, a área mais sensível, das Obras e Saneamento, é distribuída cumulativamente ao 

Dr. Duarte Leite e ao Engenheiro Xavier Esteves.50 

Um cortejo de lamúrias vai chegando à Câmara e, desde logo, a notória necessidade 

da criação de mais escolas primárias, de bibliotecas municipais,e a repulsa pelo trabalho 

das crianças. Mas os melhoramentos da cidade passavam, desde já, pela almejada 

A.H.M.P - Vereações, Livro 143, fl.4v-5. A "lista da cidade" tinha como lema a "defesa da honra e do bem estar da cidade" 

e era constituída por indidualidades das mais respeitáveis em todos os partidos. O partido Republicano no comício para a 

apresentação da "lista da cidade", segundo Nunes da Ponte, pôs de parte os seus próprios interesses. (Ctr.O Primeiro de Janeiro, 

de 30 de Outubro de 1906). Maravilhas Pereira, propagandista operário, no referido comício, entendia que era preciso 

abandonar-se o partidarismo. A lista havia sido aprovada no mesmo comício realizado no Teatro Príncipe Real no dia 28. 

Apresentaram-se às eleições municipais, além da "lista da cidade", uma lista governamental e uma lista nacionalista. Chegou 

a configurar-se uma lista socialista mas os seus promotores, em face dos resultados do comício, aconselharam todos os socialistas 

a votarem a "lista da cidade", "visto fazerem parte desta indivíduos que dizem defender a classe tabalhadora" (Cfr. O Primeiro 

de Janeiro, de 1 de Novembro de 1906). 

Os pelouros foram distribuídos do seguinte modo: Polícia Municipal e Foro - Jacinto Magalhães; Impostos. Mercados, 

Matadouro, Atilamentos e Iluminação - Nunes da Ponte e Bernardino Vareta; Limpeza e Águas - Silva Cunha; Jardins e Cemitérios 

- Tito Fontes; Órfãos e Asilo Escola - Antero de Araújo; Obras e Saneamento - Duarte Leite e Xavier Esteves; Águas, Lactações. 

Balneários, Higiene e Instrução - Cândido de Pinho; Biblioteca, Museu, Laboratório de Química, Posto Fotométrioo - Correia 

Pacheco; Incêndios - Pereira da Costa. 'XO'') 



materialização do Porto de Leixões, pelo prolongamento da rua de Sá da Bandeira ou, 

melhor ainda, por um plano de melhoramentos que se desejava para o local. 

Foram unânimes, nas exigências, as cinco Associações de Classe de Construção 

Civil do Porto, Matosinhos e Leça quanto à segurança de operários nas obras em 

realização, quando os empregados de comércio reclamavam a lei do descanso semanal. 

Procurando conjugar as receitas com as despesas, são nomeadas várias comissões, 

e para o Plano Geral de Melhoramentos Xavier Esteves, Duarte Leite, Correia Pacheco 

e António da Silva Cunha,51 plano que valerá, pelo menos, como meta embrionária de 

distantes realizações. 

As obras do mercado do Anjo em que interveio Marques da Silva são suspensas, 

na problematização colocada entre a concentração ou a dispersão dos mercados na cidade; 

o quartel dos bombeiros cujo projecto mesmamente elaborou prossegue na sua execução; 

Bernardo Marques da Silva, o pai, empreiteiro das obras de ampliação da capela de 

Agramonte, procura ultimar a mesma obra com novos prazos que a Câmara aceita 52; o 

Bairro das Carmelitas desenha-se e redesenha-se e nele começa a ganhar capo a Galeria 

de Paris; prosseguem as obras municipais de construção da ala da Biblioteca e Museu 

sobre a rua da Murta... 

Mas o Município não tem, sequer, a autonomia financeira mínima para que possa 

satisfazer encargos e para dar início a melhoramentos de primeira necessidade. O Presidente 

da Câmara reconhece que "(todo) este esforço colectivo resultará difícil e infecundo se 

os poderes do Estado se abstiverem de concorrer (...) para a obra de reparação e 

ressurgimento (...) reclamada pela cidade". 

A malha centralizadora era evidente tanto quanto a Ditadura de João Franco! 

5 1 António da Silva Cunha (1852-1920) foi fundador do Centro Democrático do Norte e sócio fundador do Clube Fenianos 

Portuenses. Natural de Amarante, tendo regressado do Brasil ainda novo e com bens de fortuna, instalou no Porto a "Comisaria 

Confiança". Foi deputado às Constituintes de 1911. 

À capela de Agramonte e à sua ampliação ligam-se o Arquitecto Marques da Silva e seu pai. industrial marmorista, e ainda 

o italiano Sitvestro Silvestrí autor das pinturas a fresco dos tectos e paredes. Professor da Escola Infante D. Henrique, são dele. 

nomeadamente, os desenhos para os azulejos da Igreja do Carmo, da Casa Araújo e Sobrinho e as pinturas da Capela da 

Imaculada Conceição, na rua da Constituição, no Porto. 
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Pairará no seio da Vereação o debate sobre os mercados, verifica-se o erro que 

foi remover o mercado antigo da Ribeira para o de Ferreira Borges. 

A vocação do rio renova o olhar sobre o Barredo e a Ribeira e a sua demolição, 

primeiro passo para a remodelação do Bairro da Sé. É a visão higienista e a integração 

disciplinar quanto a edificações e arruamentos, é a higiene e a beleza da cidade, como 

se dirá. 

O Plano Geral de Melhoramentos, organizado por Duarte Leite e Xavier Esteves, 

propunha três grandes avenidas de cinquenta metros de largura (!): a primeira, de bordeio 

pelo alto da Foz até ao Castelo do Queijo, a segunda, desde o Hospital de Santo António 

até à Avenida da Boavista e a terceira, da Praça de D. Pedro até à igreja da Trindade. 

Estas seriam ainda complementadas por outras avenidas, em diversas direcções, e o plano 

exigia a sua tradução em planta e, necessariamente, instrumentos para a sua realização 

que impunha, logo, a remodelação das várias repartições e sobretudo a da Terceira, que 

se procura reforçar com interinidades. 

Um ano após a tomada de posse, havia uma quase paralisação das obras muni

cipais, incidindo estas mais sobre reparações de ruas e escassos alinhamentos. As 

expropriações aprovadas não estavam ainda pagas e as esperanças vdtavam-se para a 

verba votada no orçamento que expeditamente se procurava realizar na presunção da 

venda do mercado Ferreira Borges ou dos terrenos do horto municipal, junto à rua de 

Camões. Tentativas vãs, quando se desejava que a Câmara "fizesse uma obra de vulto", 

com a receita absorvida, enfim, pelos encargos dos empréstimos e colocada perante a 

necessidade de outros, para poder concluir o saneamento básico que se impõe perante 

as evidências da estatística da mortalidade. 

A casuística imperava, a dilação, mas uma vez, se institua como método de gestão, 

num contexto político exacerbado pelo assassínio do rei, e um quotidiano de surpresas 

colocava novos problemas, tais como os da carência de cereais... a crise do Douro, a 

especulação gananciosa. 
O incêndio do Teatro de 

Também o incêndio do Teatro de S. João se instituirá em paradigma de preo-
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cupações arrastadas e cria novas fontes de intervenção. 

Mas, ainda, no sentido do plano vão as propostas de Duarte Leite e Silva Cunha 

quanto à exigência de legislação que o suporte, sobretudo no que toca à lei de expropriação 

por zonas, ou quanto à reforma do Código Administrativo, no que à autonomia dos Municípios 

concerne, porque numa Vereação "não hã partidos, há apenas cidadãos que pugnam pelo 

progresso e engrandecimento da cidade" M que preferem a lei ao sofisma. 

O procedimento opressor da tutela é mais que evidente, como evidentes são os 

sentimentos nacionalistas (nortenhos?) que eloquentemente se afirmam no quadro da 

comemoração do Centenário da Guerra da Independência, na sessão dos Paços do 

Concelho, primeiro passo para uma tradução no monumento a erigir na Praça Mousinho 

de Albuquerque, da autoria de Marques da Silva. 

Ao rés de alguma utopia Bernardino Vareta, com fortes ligações à Associação 

Comercial (ou por causa delas), insiste na conclusão das obras da barra do Douro e na 

construção do caminho de ferro da Alfandega a Leixões, em conexão com o arrasamento 

dos bairros insalubres de Miragaia e Barredo. " Dir-se-á, então, que questões importantes 

não se compadecem com despeitos partidários, embora se pressinta, como bem notará 

Silva Cunha, que "alguns dos deputados que já tiveram assento nas cadeiras do Município 

são os que pela sua influência política têm estorvado a iniciativa da actual Câmara".M 

O Plano de melhoramentos é ainda mera ficção, a lei de expropriação por zonas o piano Gerai de Melho
ramentos 

seria o instrumento curador, à semelhança do que já acontecera à capital. ** 

A Lisboa se deslocam elementos da Vereação, entregando representações no 

Vide sessão de 7 de Maio de 1908. Duarte Leite cita, ainda, verbas que haviam sido recusadas, recentemente, pelo Governo 

para a melhoria da iluminação eléctrica (A.H.M.P. - Vereações, Livro 147, fl.4v). 

Inscrita na problemática dos mercados, vide Cópia reduzida do projecto de finitivo do porto comercial do rio Douro (...) e ante
projecto da remodelação do bairro da Ribeira e Barredo in VARETA, Bernardino - A questão dos mercados do Porto/ 
Considerações apresentadas na sessão da Câmara Municipal do Porto de 13 de Junho de 1907. Porto, 1907; vide, ainda, a 
sessão de 9 de Julho de 1908 (A.H.M.P. - Vereações. Livro 147, fl.96v-97). 
55 A.H.M.P. - Vereações. Livro 147, fl.106. 

Para dar corpo à cidade nova que assim se propunha foi no [...] ano de 1889 [...] aprovada uma Lei de expropriações por 
zonas permitindo expropriar, além do terreno necessário para o leito das ruas, também faixas laterais até cinquenta metros que, 
depois de loteadas e vendidas, deveriam custear todas as obras e ainda deixar lucro ao Município" (Raquel Henriques da Silva 
(e outros) - Lisboa de Frederico Ressano Garcia 1874-1909, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian. 1989, p.29). 



Ministério do Reino aonde são examinadas as avenidas em projecto. São recebidos por 

El-Rei, contactam deputados regeneradores e progressistas, visitam Afonso Costa, antigo 

deputado pelo Porto, o Dr, Pinheiro Torres, representante do partido nacional, e são 

recebidos pelos conselheiros Castelo Branco e José de Alpoim, da Câmara dos Pares. 

Nestas diligências puderam, é certo, contar com Wenceslau de Lima e Campos Henriques 

mas, no Parlamento, Brito Camacho protestará pela visita a El-Rei. Era a República em 

marcha... 

D. Manuel visitará o Porto, em princípios de Dezembro, e a ele não se podem visita de D. Manuel ao 
Porto 

"pedir responsabilidades dos erros praticados pelos políticos'.57 Todavia, Nunes da Ponte 

declarará, sobre a régia visita, que" (a) minoria republicana (...), respeitando os sentimentos 

monárquicos dos seus colegas,(...) declara-se alheia a todos os actos colectivos (que) 

possam significar o mais breve aplauso a um regime que não se conforma com as (...) 

aspirações patrióticas". Duarte Leite dirá mesmo que "antes de munícipes os habitantes 

(da) cidade lembram-se de que são cidadãos (...) e, no actual momento, os problemas 

gerais do País merecem-lhe maior cuidado do que os interesses locais.68 

A Vereação vai fazendo um elenco de algumas realizações e de algumas vontades, 

tais as do aformoseamento da Praça de Santo Ovídio, o ajardinamento entre o Castelo 

de S. João da Foz e o Passeio Alegre, o ajardinamento da Praça da Alegria, o nivelamento 

da rua de S. Lázaro e a finalização da abertura da rua de Passos Manuel. 

Pressente-se, não raras vezes, a dilaceração das vontades na vereação Municipal. 

O Dr. Tito Fontes, que aí representava a vontade reiterada do partido regenerador, com 

dois correligionários, dos regeneradores se queixa e, se é voz corrente que a Câmara é 

governada pelos seus colegas republicanos, "contra tal afirmativa (...) protesta, pois a 

verdade é que eles se têm limitado, com os monárquicos, a fazerem administração".59 

Cfr. sessão de 29 de Outubro de 1908 (A.H.M.P.- Vereações, Livro 148, fl.88v); nessa sessão é anunciado o falecimento 

do conselheiro José Augusto Correira Barros que fora Presidente do Município durante alguns anos. 
5 8 Cfr. sessão de 19 de Novembro de 1908 (A.H.M.P.- Vereações, Uvro148, fl. 103v-104v); nesta sessão Duarte Leite propõe 

que se peça autorização para pôr a concurso o lugar de primeiro oficial do quadro da Terceira Repartição, vago pela exoneração 

de Marques da Silva em 31 de Agosto de 1907. 
5 9 A.H.M.P. - Vereações, Livro 149, fl.93v. 



E vai mais longe quando invectiva a estação tutelar, ao levantar embaraços as iniciativas 

portuenses. Então, no dizer do Centro Comercial do Porto, "averiguado" está que ao 

Município do Porto não faltam recursos próprios, o que lhe falta é a faculdade deles poder 

dispor. De administrar-se.'60 

Pa entre a "nudez de galas", a rede de viação eléctrica avança, mais de acordo 

com os interesses da Companhia do que com os dos munícipes, pois nos pianos apre

sentados hà sempre omissões ou, mesmo, a supressão de linhas programadas. 

Há cenários de miséria na região do Douro que se reflectem na cidade, que a 

beneficiência procura minorar, como atitude mitigada. Porque não a realização de Obras 

Públicas? Elas poderiam empregar "braços que procuram pão", num momento em que a 

emigração era vedada mesmo aos mais miseráveis. É, afinal, o pragmatismo e o ponderado 

alibi a reclamarem a continuação das obras de saneamento, a sua ligação aos prédios, 

as projectadas obras públicas ou como atribuição do Estado, a construção da Avenida 

que deve ligar a estação de S.Bento ao tabuleiro superior da ponte D. Luís (com o Centro 

Comercial do Porto a empreender diligências paralelas para a sua realização). 

A Gare exigia-a. "De todas as novas vias públicas de que o Porto carece não há 

outra mais importante", diria Bernardino Vareta.61 

A Comissão mista das classes de construção civil do Porto reclama trabalho 

para os seus operários, há ruas traçadas mas há o custo das expropriações. Resta, como 

expediente, a participação dos particulares nas expropriações, à espera de mais-valias, 

como na zona do Cirne, ou a tentativa da venda do Mercado Ferreira Borges na qual a 

jovem associação. Os Fenianos, estaria interessada para a sua sede social.62 

A Câmara abrira concurso para o projecto do novo Matadouro, com um programa 

'"Cfr. Relatório[...] Ano de 1909, Porto, 1910. pp.172-173. 
61 A.H M P. - Vereações, Uvro 150. fl.55v. 
62 Os estatutos do Clube Fenianos Portuenses sào aprovados em 17 de Junho de 1904 e neles se caracteriza a instituição que 
"tem por fim especial o rejuvenescimento do Carnaval, assim como quaisquer outros festejos que a Direcção entenda... que 
interessem não só à cidade como ao comércio em geral[...J". As despesas de instalação são suportadas em boa parte por António 
da Silva Cunha que será eleito na primeira assembleia geral ordinária Presidente de Direcção e da Comissão de Melhoramentos 
do Porto, uma das Comissões de Serviço previstas nos Estatutos (Para a história da Associação consultar MEIRELES, José de 
- Pelo Porto (O Clube Fenianos Portuense desde a sua fundação. Porto, 1941). 



que merece a censura da Sociedade dos Arquitectos Portugueses M e é aprovado supe

riormente o ante-projecto da extensão à Foz e Carreiros do novo sistema de esgotos. 

Wenceslau de Lima é Presidente do Conselho e, porque fora Presidente da Câmara 

do Porto, conhece o acerto das reivindicações que o Porto repete, em vão, e cria ex

pectativas nos edis. 

Mas as greves da Carris, a dos carreteiros são sinais óbvios de desacerto social. 

Malquista-se a Câmara, "composta de retalhos", porque Jacinto de Magalhães e António 

da Silva Cunha se ausentam dela para tratarem das suas indústrias 04 Fábrica do Jacinto, 

A Confiança)... 

Os últimos dias do mês de Novembro de 1909 são de calamidade pública. Milhares 

de pessoas ficaram sem abrigo. Apela-se, eufemisticamente, à união de "todos os filhos", 

porque é devido à discórdia que o Porto não progride e que o rio Douro se encontra 

despido de tudo (cais, docas, armazéns...) necessário ao tráfego comercial. 'De resto -

dirã Bernardino Vareta - a solução do Porto está em Leixões e há projectos e orçamentos 

aprovados e dinheiro para as obras.M 

O Municipalismo ganha corpo no seio do ideário republicano como contraposição o Municipalismo 

ao poder centralizado e, por isscse prepara o Congresso Municipalista, com tolerante 

assentimento da maioria monárquica na Câmara e com reservas institucionais da Asso

ciação Comercial, perante a solicitação para a constituição da Liga de resistência e 

defesa dos direitos e autonomia municipal.65 

A Câmara vê-se em dificuldades arbitrais perante a Empresa de Saneamento e 

Bernardino Vareta, incisivo, reconhece que "os potentados estrangeiros conseguem no 

nosso país o que não seriam capazes de conseguir em nenhum outro...". A Companhia 

Carris de Ferro do Porto continua a gerir o seu próprio tempo de monopolização por entre 

O concurso ficou, todavia, deserto e, por isso, foi encarregado do projecto o chefe da Terceira Repartição. 
Sobre o Porto do Douro e o de Leixões e das suas ligações com as linhas do Minho e Douro fez, em 20 de Janeiro de 1910, 

uma conferencia no Centro Comercial do Porto o Engenheiro Fernando de Sousa, "valioso serviço prestado à causa levantada 
e sustentada pelo Porto" (Cfr. Centro Comercial do Porto/ Relatório[...], Ano de 1909, Porto, 1910, 0.208). Esteve presente à 
Conferência o Governador Civil do Porto, o conselheiro Pedro de Araújo. 
65 Cfr. Acta da sessão da Direcção de 2 de Março de 1909 (A. A. C. P.- Actas da Direcção, Livro 15. fl.87v-90). 



remoques e evasivas e submete à Câmara plantas das linhas a estabelecer em volta da 

Praça D. Pedro, o que implicava a sua modificação. Ocasião oportuna para o vereador 

Antero de Araújo reforçar o alargamento da Praça e retomar a ideia da construção de 

uns novos Paços do Concelho, porque os actuais não eram dignos da cidade e porque 

no projecto de novas avenidas está uma que corta o edifício. 

A ideia dos Paços do Concelho já a tivera Correia de Barros, mas, ainda, não a os Paços de concelho 

explicitara, em 81, no Plano de Melhoramentos, por "impossibilidade" de uma construção 

digna, e já Oliveira Monteiro, em 89, "nas circunstâncias lisongeiras em que (...) se achava 

a administração municipal" «submetia à discussão e votação da Câmara o relatório anual 

no qual "avultava a parte que se referia à construção dos novos Paços do Concelho e 

novo Mercado, cujas bases, para o seu Concurso, a comissão municipal mandaria estudar 

por uma comissão de engenheiros hábeis.M 

Hã pois, uma sucessão de premências que preparam o caminho,ainda distante, 

da construção dos Paços do Concelho e um encadeamento de factos fatalmente geradores 

de uma cultura edilícia que se deseja exteriorizada em fortes paradigmas. Como fazê-lo? 

Só a República, por exigência ideológica, por afirmação, o vai tentar, como veremos A República 

em tempo e lugares, mas sempre numa cadência de imprevistos, de soluções casuísticas 

e muito poucas vezes dentro de uma disciplina urbanística fortemente praticada. 

A República instituída é proclamada na varanda dos Paços do Concelho (o velho 

palacete em cujas obras de beneficiação participara Marques da Siva) e na sessão presidida 

pelo cidadão José Nunes da Ponte sauda-se duplamente o Governo Provisório porque 

manteve nos seus lugares os legítimos representantes da cidade. Nunes da Ponte afirmará 

que 'a Câmara fará as diligências para elevar a cidade do Porto à altura das cidades mais 

civilizadas da Europa.bl E confunde no mesmo sentimento de patriotismo - como diz -

a audácia dos vencedores e a dedicação dos vencidos, no mesmo halo de fraternidade. 

6 6 Vide sessão de 31 de Outubro de 1889 (A.H.M.P.-Ve/-eapoes 1887-91, Livro/132, fl.51v). A Comissão era formada pelos 

engenheiros António Ferreira Araújo e Silva, Augusto César Justino Teixeira, Adriano Abílio de Sá, José Matos Cid, José de 

Macedo Araújo Júnior, Joào Tomás da Costa e Manuel da Terra Pereira Viana. 
6 7 A.H.M.P. - Vereações, Livro 156, fl.46v-61v. 



Os vencidos, aqui aplaudem a ponderação de Nunes da Ponte, "porque a Câmara, sem 

distinção de cor política, uniu-se e trabalhou sempre como uma única pessoa". w 

Nunes da Ponte é, na circunstância, nomeado Presidente da Câmara segundo Nunes da Ponte 
Presidente da Câmara 

instruções do Governo Provisório. 

A abordagem dos problemas é sensivelmente do mesmo tea narcisante. Ora se 

faz no fluir dos sentimentos republicanos,quanto à mudança de nomes de ruas, ora emerge 

das leis da República, com a secularização, ora busca resolver questões sociais ligadas 

à habitação, aos bairros operários, ao trabalho (com o recurso frequente às greves como 

forma endémica de pressão), com vários segmentos ideológicos e algumas contradições 

no seio do novo regime. 

A ideologia busca, necessariamente, lugares de memória que tentam simbolizar 

ora na escultura de A República, de Teixeira Lopes, ora no monumento à República na 

antiga Praça de Santo Ovídio, do Arquitecto Correia da Silva.69 

Um dos passos mais decisivos no sentido dos melhoramentos e da gestão urba

nística é a aprovação, pelo ministro do Interior, do projecto de reforma do quadro do 

pessoal camarário. Mas a tutela pairará, inelutavelmente, em seu disfarce, sobre a vontade 

dos Municípios. Nunes da Ponte reagirá ao desencanto, resigna, e com ele se solidarizam 

os colegas da Vereação. 

Daí a nomeação de uma Comissão Administrativa presidida por Xavier Esteves,70 comissão Administrativa. 
Xavier Esteves 

6 8 Idem, ibidem, fl.48 (palavras do Doutor Cândido de Pinho). 
6 9 Na sessão da Câmara de 3 de Agosto de 1911 Xavier Esteves informa que a Câmara pensou em erigir na cidade um monu

mento à República e por isso mandou organizar as condições do programa.0 monumento será erigido na Praça da República 

e a sua altura nâo poderá ser inferior a cinquenta e cinco metros. (A.H.M.P.- Vereações. Livro 159,fl.125v-126); na sessão de 

4 de Outubro de 1911 é apresentado o projecto e o parecer do júri constituído, por recusa de outras entidades (nomeadamente 

Marques da Silva), por professores do Curso de Artes Decorativas do Instituto Industrial, João Augusto Ribeiro e Joseph Bielman, 

por Gaudêncio Pacheco, Manuel dos Santos Ferreira Carmo e José Guilherme de Parada Silva Leitão. A descrição do projecto 

indica o papel das inscrições, dos grupos escultórios, a apologia de valores ideológicos e dos Caudilhos da Democracia. 

Inteiramente construído em cimento, coroado pela estátua da Vitória, "não obstante certa secura", é aprovada pelo júri, devendo, 

porém, os trabalhos esculturais ser objecto de concurso especial. Premiava-se o único concorrente, Antonio Correia da Silva. 
70 A Comissão Administrativa era formada por Francisco Xavier Esteves, Engenheiro. Lente do Instituto Industrial e Comercial; 

Doutor José Joaquim Pereira Osório, advogado; Francisco Napoleão da Mata, comerciante; Henrique Pereira de Oliveira, 

industrial; Doutor António Joaquim de Sousa Júnior, médico. Director da Escola Módico- Cirúrgica ; Luís Ferreira Alves, banquei

ro; Cristiano de Magalhães, capitalista; Alfredo Pereira, negociante; António dos Santos Henriques, comerciante; Manuel Matos 

Ferreira Carmo, engenheiro; José Guilherme de Parada e Silva Leitão, engenheiro, Lente do Instituto Comercial e Industrial, e 

substitutos (entre estes estava António Pinto de Sousa Lello) (A.H.M.P.- Vereações. Uvro 157, Sessão de 16 de Janeiro de 1911, 3 3 0 



p a alvará do Governador Civil, Dr. Paulo Falcão, de 12 de Janeiro de 1911. Reconhece 

Xavier Esteves que não pode ainda estabelecer um plano de reformas e melhoramentos 

"mas que os interesses da cidade hão-de ser zelados escrupulosamente'. 

Na distribuição de pelouros, a Terceira Repartição dependerá do Engenheiro 

Ferreira Carmo que logo propõe que seja nomeado interinamente o arquitecto António 

Correia da Silva para o cargo de primeiro oficial daquela repartição; o pelouro de Viação, 

ruas e jardins é atribuído ao industrial Henrique Pereira de Oliveira. 

"Pátria e República é (...) um sentimento que anima o Município do Porto", dirá 

Luís Ferreira Alves, no momento em que a cidade se prepara para receber o Governo 

Provisório na Comemoração da revolta republicana de 31 de Janeiro e quando as Comis

sões paroquiais e os Centros se agitam e a Comissão Municipal Republicana reclama 

rigorosa sindicância às administrações monárquicas. 

É na sequência das leis da República que a Câmara toma posse do edifício da Posse do edifício da Asso
ciação Comercial do Porto 

Associação Comercial, pondo, desde já, a hipótese de para ali mudar (o que suporia, 

ainda, a utilização do mercado Ferreira Borges na área adjacente) e se cria a Junta 

Autónoma das Obras da Cidade para a qual passam, entre outros, os serviços que Junta Autónoma das obras 
da Cidade 

estavam a ser administrados pela Associação Comercial do Porto.71 Dois factos de 

significado moral, político/social e patriótico, "pois não deixa de reconhecer-se que nesta 

cidade imperou por muitos anos uma verdadeira oligarquia".72 

Associações de classe, como a dos Arquitectos Portugueses, redobram as suas 

expectativas perante a nova ordem, esperando o 'auxílio à arte nacional' ou avançado 

a ideia de uma Comissão de Estética, como o faz uma comissão de engenheiros industriais 

e condutores d'obras públicas, ao reflectirem sobre a estética das habitações, ruas, praças 

I1.79V-82). 
71 Pelo Decreto de 7 de Fevereiro de 1911, o Governo Provisório mandara passar para a Câmara Municipal o Palácio da Bolsa 

e do Tribunal de Comércio e, criando a Junta Autónoma das Obras da Cidade, excluia toda a ingerência da corporação. Ficaram 

assim, a cargo da Câmara os serviços dos Telégrafos e Semáforos da Bolsa, a Escola Elementar do Comércio do Porto (instalada 

provisoriamente no Instituto Industrial do Porto), das obras da Barra e da Estação de Saúde e Posto Marítimo de Desinfecção 

de Leixões (cujas obras de instalação eléctrica, e outras, haviam sido dirigidas por Marques daSilva). 
7 2 Queria referir-se o Dr. Sousa Júnior ao papel decisório que a Associação Comercial desempenhava na vida da Cidade. 



e avenidas da cidade.73 

Os sentimentos liberais, na óptica dos reformadores, são feridos pelas reações 

de D. António Barroso às leis da Republica, razões apreciáveis para castigar, embora justa D.António Barroso 

e benevolamente, o 'indisciplinado Antiste", na justa hora em que os "traidores" penetram 

na fronteira, "amálgama vergonhosa de nacionalistas, miguelistas, jesuítas e clericais de 

vária espécie". Com o seu afastamento da diocese, diferentes destinos se antevêem para 

o Paço Episcopal e desde logo se anuncia a ideia da instalação de uma Escola de Belas 

Artes, correlativos Museus e um Conservatório de Musica e Canto. u 

A lei de expropriação por zonas tardava e com veemência se sugere que Xavier 

Esteves, deputado à Constituinte, aí formule um projecto de lei nesse sentido, que a 

Monarquia já outorgara, com benefício, à cidade de Lisboa. 

É Silva Cunha que no Senado fará essas propostas, com outras reivindicações 

que à cidade assistem, nomeadamente a do imposto de consumo que de direito ihe 

pertence, no momento em que Manuel Arriaga é eleito Presidente da República. 

Fechava-se o período revolucionário, na expressão de António Lello, e das lutas 

dos princípios se deveria passar para o campo do trabalho e da paz... 

A Associação Comercial do Porto será desapossada do seu edifício. É notificada, 

em meados de Dezembro desse ano, pelo Governador Civil e, já, em 11 de Fevereiro de 

11 a Comissão Administrativa do Município, cumprindo o disposto no decreto de 7 do 

mesmo mês, entra no domínio e posse do seu palácio.75 

Reunirá, porém, a Associação, provisoriamente, na rua do Infante D. Henrique, 

na rua Ferreira Borges e, em Setembro de 1912, na rua de Santa Catarina, aquando da 

Presidência de António da Silva Cunha, o "intemerato defensor dos progressos do Porto". 

7 3 Vide sessão de2 de Fevereiro de 1911 (A.H.M.P.- Vereações, Livro 157, f 1.109) e sessão de 2de Março (A.H.M.P.- Vereações, 

Livro 158, fl.1Sv-16); nesta última ses são o Presidente julga melindroso o assunto mas invoca o procedimento da Câmara 

de Gaia que tomou uma posição radical, só aceitando projectos firmados por técnicos. 

A.H.M.P.- Vereações, Livro 161, fl.11v; as instalações do Paço Episcopal são visitadas por uma comissão composta por 

Guedes de Oliveira, António Teixeira Lopes, Josó Teixeira Lopes e Acácio Lino e há una nimidade quanto ã instalação do Palácio 

das Belas Artes que deve ser articulado com a Avenida da Estação Central, com uma nova directriz. 

Vide Auto da tomada de posse do Palácio da Bolsa pela Excellentíssima Câmara Municipal, in"Resumo Chronológico [...]", 

Porto, 1913, pp.226-228, transc.ap.doc. n83. 

Silva Cunha e o Senado 

Republicano 

Silva Cunha Presidente da 

Associação Comercial do 

Porto 



Com Silva Cunha desvanecia-se "o espírito de hostilidade" entre a Associação 

Comercial e a Câmara (por via da lei que a esta cabia executar) e o mesmo Silva Cunha 

manifestava ao presidente da República e do Ministério" os desejos da Associação Comercial 

de continuar a sua longa (...) tarefa de colaborar com os poderes públicos no empenho 

de regeneração do país" e não queria que fosse interpretado como desprimor o não ir 

cumprimentar o Presidente Arriaga ao Palácio da Bolsa, nem aos Paços de Concelho, 

como antes desejava, contra a vontade de Afonso Costa. Limitou-se, pois, a comparecer Manuel de Arriaga Presi
dente da República 

ò sua chegada a Campanhã e à partida de S. Bento.76 

Havia sido publicada a lei de expropriação por utilidade pública (embora não A lei de expropriações por 
utilidade pública 

estivesse, ainda, regulamentada); faltava aprovar na Câmara dos Deputados o empréstimo 

de três mil contos que o Senado já sancionara. Segundo Xavier Esteves, " "a Terceira 

Repartição trabalha activamente na elaboração dos projectos dos melhoramentos" e, já A Terceira Repartição • os 
projectos de melhormentos 

a título particular, o engenheiro Tomé Martins Vieira dá o seu concurso para os me

lhoramentos da cidade, elaborando uma planta e uma memória na qual aparece uma 

"ideia nova", isto é, a ligação da Estação das Devesas com o porto de Leixões, atravessando 

o rio na Arrábida.78 

O ano de 1913 começara com o naufrágio do vapor Veronese na barra do Douro.Tal o Porto de Leixões, Porto 
Comercial 

acontecimento reforça o debate sobre o projecto do Governo para adptação do Porto de 

Leixões ao serviço comercial, um tema muito caro à Associação Comercial, em cujos 

trabalhos preliminares haviam participado a Junta Autónoma das Obras da Cidade e 

os representantes das diversas corporações portuenses. As obras correspondiam "às 

necessidades e antigas reclamações não só do Porto mas também de uma grande parte 

do país", mas na Associação Comercial, procurava-se encadear as soluções, ao pensar-

-$e que, independentemente de quaiquer ligações ferroviárias de Leixões com os Caminhos 

de Ferro do Estado, que potenciariam o tráfego internacional e a ligação à vizinha Espanha, 
76 Afonso Costa viera assistir às comemorações do 31 de Janeiro no Porto. 
77 Vide acta da sessão de 22 de Agosto de 1912 (A.H.M.P.- Vereações, Livro 163, fl.83-90). 
78 Também na mesma sessão. AKredo da Silva junta uma outra planta e memória oferecida por Francisco de Paula Botelho 

sobre os melhoramentos da cidade. 
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se deveria dar prioridade ao prolongamento do ramal da Alfândega a Leixões. 

O interesse de Ezequiel de Campos, como relator da Comissão de Obras Públicas 

da Câmara dos Deputados, é realçado, tal como a longa série de trabalhos que tem cabido 

ao Presidente da Junta Autónoma das Instalações Marítimas do Porto, Francisco Xavier 

Esteves. O Porto de Leixões é transformado, de facto, em porto comercial,com satisfação 

da Câmara Municipal e, sobretudo, da Comissão Municipal Política do Partido Republicano 

Português. 

A legislação, publicada no primeiro semestre do ano regulava a lei das expropriações 

por utilidade pública,79 determinava que os impostos de consumo na cidade do Porto 

sobre vinho, geropiga, aguardente, vinagre e uvas constituiriam receita da respectiva Câ

mara n e autorizava esta a contrair um empréstimo para a construção de novos arruamentos 

e para a construção do matadouro municipal.81 

Alves da Veiga, ministro de Portugal em Bruxelas, enviara à Associação Comercial A Exposição universal de 
Gand. O Congresso de 

exemplares do programa da Exposição Universal de Gand, a abrir em Abril desse mesmo Gand 

ano; e a Câmara Municipal do Porto adere ao Congresso de Gand, a realizar em Julho, 

o Congresso Internacional das Cidades, onde se pretenderá discutir os problemas da 

construção da cidade e a organização da vida municipal, tendo em vista a 'afirmação da 

cultura cívica'.82 O engenheiro Gaudêncio Pacheco aí representará a Câmara do Porto, 

Marques da Silva visitará a exposição em Setembro. Era, então. Director da Escola de 

Belas Artes do Porto e integrava a Comissão de Estética Municipal, recentemente cons

tituída pela nova Comissão Administrativa, presidida pelo senador Dr. Adriano Augusto 

Pimenta83 e com o pelouro das Obras Municipais dirigido pelo Engenheiro Aníbal de Barros. 

79 O decreto de 15 de Fevereiro de 1913 que regula a lei das expropriações por utilidade pública é publicada no D.G.na40 de 

19 de Fevereiro de 1913, havendo uma sequente publicação rectificada (D.G.na48 de 28 de Fevereiro de1913). 
8 0 Vide a lei de 10 de Janeiro no D.G.n°10 de 13 de Janeiro de 1913. 
8 1 Cfr. lei de 3 de Abril (D.G.n^aD, de 7 de Abril de 1913). 
8 2 Vide correspondência recebida sobre o assunto e uma circular de Maio de 1913 na qual se refere um já grande número de 

adesôe síA.H.M.P.- Próprias, Uvro 244, fl.462-466). 
8 3 Fora nomeado por Decreto de 18 de Março de 1913 para substituir a comissão transacta que a pedido foi demitida. A nova 

comissão era ainda formada peto Eng8 Albano Aníbal de Barros, Dr. Américo da Silva Castro, António dos Santos Henriques. 

Domingos Guilherme Agrebom, Francisco Soares Parente, Dr. João Baptista da Silva Guimarães, Joaquim de Castro Silva. 

Joaquim Coelho de Lima, João Taveira Gonçalves e Dr. Manuel de Morais e Costa (Vice-Presidente); Adriano Pimenta entrou 



Na sessão de 10 de Abril, o vereador Soares Parente propõe que se elaborem 

as bases para o plano "a que há-de obedecer a transformação da cidade, como a opinião 

pública tem reclamado", visando os interesses da cidade, a educação da população e a 

maior conciência estética duma cidade, e que se nomeie uma Comissão " que fixe não 

só as bases a que deve obedecer o projecto (...) mas propunha, outrossim, "as entidades comissão de Estética 

que deverão fazer parte de uma futura comissão de estética".M 

O Presidente lembra obras a executar na nova e velha cidade e que o plano 'tem 

de ser elaborado por uma comissão composta de engenheiros e arquitectos (...) e que 

"a cidade nova obedeça às regras que lá foram se adoptam". 

A Comissão ficara composta pelo presidente, pelo Dr. Morais Costajaveira Gon

çalves, Anibal de Barros e Soares Parente. De imediato se faz sentir a pressão da 

Sociedade dos Arquitectos Portugueses, pedindo a nomeação de uma Comissão de Estética 

"para que se não consintam anomalias estéticas na cidade", e, mesmamente, da Sociedade 

de Beias Artes. 

As prioridades de actual Comissão Administrativa, pela voz do seu Presidente, são A Avenida da Estação de 
S.Bento 

a abertura da avenida da estação de S. Bento e uma ligação fácil e cómoda da cidade 

pelo lado norte. No primeiro caso, supunha-se o arejamento do bairro da Banharia, pondo-

-o em condições de habitabilidade e estabelecendo franca comunicação com o centro da 

cidade. 

Havendo apenas um nexo institucional com a Estação de S. Bento, mas não um 

diploma legal que obrigasse os Caminhos de Ferro ou o Governo à sua abertura, intenta 

Adriano Pimenta conseguir o aplauso de Xavier Esteves e Silva Cunha, então, vogais do 

Conselho de Administração dos Caminhos de Ferro do Estado, que, como anteriores 

membros da Câmara Municipal, haviam assinado idênticas reclamações sobre o assunto. 

na revolução de 31 de Janeiro e ajudou a reorganizar o partido republicano vindo a ser Presidente da Comissão Executiva do 

Porto. Advogado, secretário do Tribunal de Comércio do Porto, foi eleito pelo circulo de Amarante, deputado à Constituinte de 

1911. Fundou o jornal republicano A MONTANHA e pertencia à Maçonaria Portuguesa. (Vide BRANCO, Adriana Maria Bento 

de Aguiar e PORTELA. Ana Paula Soares Leite Martins - Os deputa dos do Porto às Constituintes de 1911, m "Boletim Cultural 

Câmara Municipal do Porto",2a série, vol.1, 1983, p.239. 
M A.H.M.P.- Vereações, Livro 165, fl.29v-30. 



No segundo caso - a ligação da cidade pelo lado Norte - procurava-se uma alter

nativa à rua de Cedofeita por onde se processava verdadeiramente essa ligação. 

Como instrumento disciplinador, é aprovado o regulamento da Comissão de Estética Regulamento da comis
são de Estética 

que no seu artigo primeiro diz ter por finalidade "dar (...) parecer no ponto de vista artístico 

sobre todos os edifícios a construir ou a reconstruir na cidade do Porto, de forma a evitar 

que pelo seu aspecto anti-estético deslustrem o conjunto harmónico a que deve obedecer 
uma cidade".M E, de seguida, se propõe a sua constituição, com o Presidente da Câmara, Marques da snvae a comis

são de Estética 

em exercício, o Director da Escola de Belas Artes (Marques da Silva), Acácio Lino, José 

Teixeira Lopes, António Teixeira Lopes, Júlio Ramos e João Grave e, como vogais subs

titutos, João Augusto Ribeiro, António Carneiro e o arquitecto Leandro de Morais. 

A primeira sessão da Comissão de Estética, presidida pelo arquitecto Marques da 

Silva, teve lugar em 21 de Maio desse ano, nos Paços do Concelho, sendo secretariado 

por Acácio Lino e José Teixeira Lopes, tendo assistido os vogais António Teixeira Lopes, 

João Grave e Júlio Ramos. 

Analisaram, então, alguns projectos enviados pela Terceira Repartição, "sendo 

de somenos importância pelos locais de construção".86 

A visita de Marques da Silva à Exposição de Gand integrou-se, porém, em maior Marques da siiva e a 
Exposição de Gand 

périplo de interesses, pois visitou ainda a Alemanha (Leipzig, Dresde ...), deteve-se em 

Paris, acompanhado pelo industrial António Nascimento, para o qual começa a projectar 

os Armazéns Nascimento, a edificar no Porto. Fora este o móbil principal da viagem, mas 

em Gand pôde ver secções diversíssimas como as da Educação e ensino (problemática 

que o interessava) mas sobremaneira, o II grupo, referido às Artes (que contemplava 

também a Arquitectura), o XII (Decoração e mobiliário dos edifícios públicos e das 

habitações) e o XVII, a ver com Higiene e conforto.87 

O Congresso de Gand, que já em 5 de Julho se debruçava sobre a problemática 
8 5 Idem, ibidem, fl.71-72 (sessão de 8 de Maio de 1913). 
8 6 Idem, Actas da Comissão de Estética, fl.1 
87 

A Exposição Monumental e Internacional de Gand constava de 22 grupos que se distribuíam por 128 classes. O comité de 

Arquitectura era presidido por Modeste de Noyette e dele faziam parte entre outros Oscar Van der Voorde e Victor Horta (Vide 

Grand_Exposition, Revue Tri-Mensuelle, Gand, 1911-1913). 3 3 6 



das habitações operárias e das instituições de prevenção, arrasta-se e, de 27 a 1 de 

Agosto, centrou-se, como afirmámos, sobre a arte de construir as cidades e a organização 

da vida municipal. Aí colheu, com certeza, Gaudêncio Pacheco, chefe da Terceira Re

partição, vasta informação que procura traduzir em relatório que lhe é pedido rerreradamente, 

como exigência, na Comissão Administrativa que, por razões de economia pusera reservas 

na sua participação,88 reconhecendo, embora, que o programa do Congresso "tem teses 

de flagrante actualidade e interesse para a cidade do Porto".89 Daí as reservas do 

engenheiro na entrega de qualquer relatório que não conseguimos encontrar nos arquivos 

do Município. 

Mas era seu propósito, como afirmara, que se prontificaria a ir ao Congresso e 

"(aproveitaria) o ensejo para visitar e estudar outros serviços e assuntos que aproveitam 

ao municípo, tais como os serviços de limpeza, pavimentação, fornos aematórios, cremação 

do lixo e o matadouro de Colónia que é considerado modelar". * 

O projecto da Avenida da Ponte, de Gaudêncio Pacheco, é submetido à Comissão 

de Estética - composta por António Teixeira Lopes, Júlio Ramos e João Grave - que a 

aprova para ser apresentada à Câmara. Na sessão de 9 de Outubro, o Presidente apresenta 

o projecto definitivo, com a consciência de que não faz administração ad odium contra 

a anterior Vereação, mas dentro dum programa restrito que deseja posto em prática dentro 

dos nove meses da sua prevista administração. 

O texto produzido mostra o voluntarismo dos edis e é também espelho das 

carências da cidade, com o bairro da Sé que, "infecto e foco de doenças epidémicas", 

com a intervenção, melhoria na sua higiene e na sua estética. Resposta, afinal, às questões 

socialistas que bem podem ser realizadas dentro dos municípios republicanos! - dizia-se. 

O projecto da Avenida, elaborado por Gaudêncio Pacheco, com "muita dedicação 

e muita inteligência" - 'etapa de um vasto plano que fará ressurgir a cidade" - e integrado 

88 A.H.M.P.- Vereações, Uvro 166, fl.8v-10. 

Em 31 de Outubro de 1914 não havia, ainda. Gaudêncio Pacheco apresentado o respectivo relatório argumentando que 

lhe tinha sido aceite a sua exoneração sem a tornar dependente da apresentação desse relatório (A.H.M.P.- Próprias, Livro 

253, fl.9-10). 

"^A.H.M.P.- Vereações, Livro 167, fl.1-12. 



num plano de arruamentos, apenas esboçado, é o requiem final de uma administração 

transitória que pretendia deixar o seu nome ligado a velhas aspirações. E quando ela 

critica o desleixo e a incúria do tecido do Corpo da Guarda e da rua Chã, após as primeiras 

expropriações oitocentistas, ou quando julga tecnicamente mau o projecto de ligação em 

túnel com a ponte D. Luís, na ligação a Gaia - "história dum regime de corrupção política 

- incensa o seu próprio projecto, que destaca perfis e silhuetas, que atende à higiene e 

ao trafego citadino e que transforma, exigindo a complementaridade através da construção 

de casas baratas para as famílias dos prédios expropriados. 

Propõe a sua própria ficção, com os proletários no centro da cidade, irmãmente 

com o resto da população (embora pareça algo saber sobre a problemática das cidades 

-jardins), num projecto alargado, com uma praceta, no enfiamento de Saraiva de Carvalho 

da qual irradiavam duas amplas artérias, de 25 metros de largura, comunicando com a 

Praça da Batalha e com o alto da rua dos Clérigos, com passagem aérea sobre as ruas 

de Mousinho da Silveira e das Flores!91 

A Avenida é, ainda, uma opção, uma justificação, num contexto que julgamos 

realista, pois não pode a Administração fiar-se no exemplo de Lisboa onde concorrem "os 

capitais da imigração de africanistas e brasileiros que contribuíram para o seu levantamento", 

e entre esses os capitais avultados do Porto, porque a cidade lhes oferece "conforto e 

beleza que o Porto não dá". 

O projecto foi exposto e sujeito a reclamações, alvitres e opiniões, a campanhas 

desfavoráveis de alguma imprensa. Invoca-se o benefício da Praça de Almeida Garrett e 

da Estação de S. Bento sob o ponto de vista estético e os exemplos de Londres (onde, 

então, se derrubavam "custosos quarteirões") e, necessariamente a crise de trabalho. 

A Câmara aprova a proposta da Avenida, propõe tempos para expropriações, 

empréstimos e início de obras que ultrapassam o seu próprio mandato!... 

Marques da Silva apresentou, sensivelmente nesta data, estudos de projectos de Marques da siivae o Bairro 
da Sé 

intervenção para o Bairro da Sé, cujo alcance, todavia, não se poderá medir pela escas-

ANDRADE. A. Monteiro de - Rua aérea no Porto in "O Tripeiro", Porto, V série, Ano IX,4 Agosto. 1953, p. 123. 0 „ 0 



síssima informação recolhida ou disponível. Mas, certamente eles dever-se-iam articular, 

parcialmente, com as propostas que, em 11, fizera para a Praça de Almeida Garrett e 

a sua envolvente. 

As eleições municipais de 1913, com o suporte da legislação descentralizadora, AS eleições municipais de 
1913. 

na sequência da proposta ministerial de 11 e do Código Administrativo de 1878, insistindo A minoria socialista 

nos aspectos electivos e na maior participação popular, proporcionava à ddade uma Câmara 

de 45 membros, tendo sido eleitos pela primeira vez nove elementos da minoria socia

lista. 92 

A Comissão Executiva, constituída por sete vereadores, para outros tantos pelouros 

(e outros tantos suplentes), presidida pelo Dr. João Lopes da Silva Martins Júnior, era 

formada, ainda, pelo Engenheiro Albano Aníbal de Barros (que transitara da cessante 

Comissão Administrativa), Dr. Armando Marques Guedes, Dr. Eduardo Ferreira dos Santos santos silva, EIÍSÍO de 
Melo, Jaime Cortesão, 

Silva, Elísio de Melo, Henrique Sant'Ana e Dr. Júlio Abeilard Teixeira. Ao Senado presidia Ferreira Aives 

o Dr. Henrique Pereira de Oliveira. 

Nas primeiras sessões da Comissão Executiva são confirmadas algumas decisões 

da última Comissão Administrativa, como a da abertura da avenida de Sacais, junto à qual 

Marques da Silva projectava um novo liceu, e Aníbal de Barros, na sessão de 26 de Março 

de 14, diz que "há muito faz parte dos projectados melhoramentos da cidade uma avenida A Avenida da Praça da 
Liberdade à Trindade 

da Praça da Liberdade à Trindade (...) e que é uma das principais a construir para embelezar 

e sanear a parte mais central do Porto", pelo que apresentaria um trabalho que implicava 

a demolição dos Paços do Concelho. 

Articula a sua proposta com a possibilidade de instalação da Câmara no Palácio 

da Bolsa, sugestão que partira de Santos Silva.93 

Há, assim, uma recentragem das preocupações urbanísticas de Duarte Leite e Recentragem das preo
cupações urbanísticas 

Xavier Esteves e o retomar de velhas imagens que se fixaram no Relatório de 1891 ou 

92 Das quatro listas inicialmente previstas desisitira a do Partido Unionista (União Republicana 6o Porto) apresentando-se a 
sufrágio o Partido Democrático, o Partido Evolucionista e o Partido Socialista. Os candidatos democráticos sâo os vencedores. 
seguidos dos socialistas e dos evolucionistas (estes não conseguiram meter na Câmara qualquer elemento). 
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93 A.H.M.P.- Actas da Comissão Executiva, Uvro 4, fl.77. 



mesmo no Plano-avenida de Pézerat, de 1889. 

Também Jaime Cortesão, que na Comissão Executiva tomara assento, como Jaime cortesão 

suplente, no Pelouro das Obras, proporia que a Terceira Repartição desse começo ao 

estudo de novas avenidas, dentro de um plano, "já em parte traçado e estudado', da 

Praça da Liberdade à Trindade; da Trindade à Praça da República; da Praça da República 

à Praça Carlos Alberto e da Praça Carlos Alberto ao Palácio. Esse plano de avenidas havia 

sido apresentado por Cortesão e o engenheiro Chefe da 3S Repartição à Comissão de 

Estética e aí ficou assente a classificação de avenidas de luxo e avenidas comerciais, in

cluindo naquelas a da Praça Carlos Alberto ao Palácio e a nova Avenida de Sacais.96 

Na expressão do historiador Oliveira Marques, os pelouros das Câmaras de Lisboa 

e Porto eram autênticos ministérios, "recebiam dos poderes públicos o respeito e a 

consagração máximos como que a corroborar a proclamação da República que a essas 

cidades sobretudo se devera". 96Seja. Elísio de Melo, no Pelouro das Obras, nos finais BísiodeMeioeoPianode 
Melhoramentos da Cidade 

de Dezembro de 14, propõe que se abra concurso público para a elaboração de um Plano 

de melhoramentos da cidade, abrangendo parte da vizinha vila de Matosinhos, a anexar 

à cidade, "elaborado em conformidade com os princípios da moderna arte de construção, 

tendo-se em vista as circunstancias locais" e tendo em conta o projecto de melhoramentos 

da margem direita do Douro e do futuro porto comercial de Leixões. 

Com minúcia o faz, revela atenção aos trâmites do concurso e são bem expressos 

os processos de avaliação, "sobre o quíntuplo ponto de vista higiénico, técnico, artístico 

"O terreno destina do para nelle se fazer a construção do edifício é um trapézio [...] compreendido entre as praças de D. 

Pedro, rua do Laranjal e rua dos Lavadouros, convenientemente alargadas, e á nova rua que deve abrir-se no prolongamento 

do lado oeste d'aquela praçaf...]. O edifício poderá occupar todo, o u parte do terreno de que se trata[,..] devendo a fachada 

principal ficar voltada para a praça de D. Pedro[...] (Vide Relatório da Comissão nomeada pela ExC Câmara Municipal do Porto 

para dar parecer sobre a escolha mais conveniente para a construção d'um edifício destinado aos Paços do Concelho e sobre 

a construção de um mercado no terreno das Carmelitas, Porto. 1891, pp.89-90); Carlos de Pézerat, então director da Companhia 

das Aguas do Porto, desinteressadamente, apresenta um "Projecto d'embelezamento da cidade do Porto para servir a edificação 

dos novos Paços do Concelho e outros edifícios públicos". Os Paços do Concelho por ele planeados colocavam-se lateralmente 

a uma avenida/jardim, ligando a Praça de D. Pedro e o Largo da Trindade, aberrante em termos de composição mas 

necessariamente condiciona da pela Igreja da Trindade e pela sua poderosa Ordem Terceira. 
9 5 A.H.M.P.- Actas da Comissão de Estética 1913-1915, Acta n° 46, 3 de Julho 1914, fl.35-36. 

MARQUES, A. H. de Oliveira - História da í ' República Portuguesa/As estruturas debase, Lisboa, Iniciativas Editoriais, 
p.438.' 



económico e social", por uma comissão "da qual fará parte se (a) Comissão Executiva o 

tiver por bem, um profissional estrangeiro de nome consagrado nesta arte".97 Isto, no 

momento em que a Terceira Repartição era sujeita a um inquérito, com a participação 

do próprio Elísio de Melo e do Engenheiro Hermínio Soares, "antes para a dignificar do 

que para a apoucar - como dirá Santos Silva - de que resultaria "a perfeita regulamentação 

dos seus serviços" e a tentativa de lhe retirar a organização de projectos para obras. Há 

ainda, segundo Santos Silva, a ideia de introduzir "um espírito novo dentro das edificações 

urbanas" que tinha a ver com o estatuto da Arquitectura ainda benevolente, mas já com 

a individuação dos diplomados com o curso de desenho arquitectónico da Escola de Belas 

Artes e dos Institutos e Escolas Industriais na assinatura dos projectos. 

Uma opressiva atmosfera rodeia as reuniões da Câmara do Porto, realizadas no 

Palácio da Bolsa, durante o mês de Janeiro do novo ano. Se se acarinha os bravos 

soldados em África ou se recebe com satisfação a aprovação do horário de trabalho, tanto 

para o comércio como para a industria, ou se se levanta ainda o problema ingente do 

inconcluso saneamento, o Plano de Melhoramentos de Elísio de Melo é o cerne de 

questões multidisciplinares que um plano comporta nas suas estratégias. 

Os trabalhos realizados no Pelouro das Obras, em 1914, e as propostas do 

Vereador para o alargamento da rua oriental do Bolhão, conclusão da rua Passos Manuel, 

alargamento da rua do Bonjardim e a Avenida da Praça da Liberdade à Trindade (ou ainda 

a proposta de uma variante ao primitivo projecto da Avenida de Sacais), reclamarão os 

pareceres de Licínio Guimarães, Domingos Basto e Jaime Cortesão. Este pensa que os 

importantes melhoramentos "não brigam com qualquer plano futuro, a organizar, dos 

melhoramentos gerais da cidade".98 

Mas os acontecimentos de Lisboa, da madrugada de 20, constituem um crime de os acontecimentos de 
Lisboa 

lesa - pátria que a minoria socialista, "um partido de reivindicações", "um partido da or-

97 Cfr. sessão de 31 de Dezembro de 1914 (A.H.M.P.- Actas da Comissão Executiva 1914-15, Livro 6, fl.100-107. 

^A.H.M.P.- Vereações, Uvro 169. fl.119v. 
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dem\ também reprova. " 

Santos Silva reconhece o "momento grave da vida nacional e mais uma vez protesta 

contra os 'actos atentatórios das disposições constitucionais" com a mesma sofrida 

indignação de Dias da Silva, da minoria socialista, que reafirma os princípios fundamen

talmente republicanos do seu partido. 

O parecer da Comissão, sobre os projectos de Elísio de Melo, mereceu o prévio o aplauso de Ferreira 
Alves 

aplauso de Ferreira Alves, prémio ao "trabalho, vala e tenacidade" do Vereador, e algumas 

reticências dos socialistas às previsíveis demolições de casas "sem que haja a compen

sação de habitações' Ele é francamente aprovado, justificando-se perante a necessidade 

de modernização da cidade, cúmulo da manifestação do principal núcleo de trabalho do 

País, 10° mas supondo recursos que não envolvam o agravamento de impostos. 

Bísio de Melo acentua a capacidade financeira do Município para fazer face aos 

encargos de empréstimos, antevendo os rendimentos do novo Mercado do Bolhão, do 

novo Matadouro, e Santos Silva ora põe em confronto a obra da Monarquia e da República, 

no que respeita ao ensino primário, ora insiste na efectiva dotação das obras realizadas 

ou a realizar, pois as receitas municipais aumentam consideravelmente, graças a hones

tidade do Estado republicano que devolveu ao Porto a cobrança de impostos que o erário 

público absorvia. 

O projecto da Avenida da Praça da Liberdade à Trindade merece um primeiro 

reparo, não desprezível, do socialista Dr. António da Silva Augusto Tavares que não vota o reparo dos socialistas 

o projecto, porque "é inestética e pequena, não merecendo sequer o nome de Avenida", 

preferindo que se alargasse a Praça de D. Pedro, "que é exígua para o movimento, e se 

construísse entre ela e a Trindade uma rua,destinando-se o resto da receita orçada, para 

a avenida, para bairros operários". 

A minoria socialista acaba por votar, em princípio, o parecer, pondo, no entanto, 

condições que procuram acautelar as prioridades habitacionais, a simultânea demolição 

" idem. ibidem, fl. 120 (Acta da sétima reunião da sessão ordinária da Câmara Municipal do Porto realizada em 25 de Janeiro 
de 1915 no Palácio da Bolsa). 

"" idem. ibidem, fl.136. q / o 



das ilhas "onde a raça definha", a captação de recursos, sem agravamento de impostos, 

a demolição do Barredo e sua reconstrução. 

São, pois, aprovados os vários prqectos compostos de várias peças (com plantas. Marques da siiva e as no
vas frentes urbanas 

perfis ,plantas cadastrais), o mapa de medição e orçamento das expropriações e impli

citamente se abriam várias frentes de intervenção ao Arquitecto Marques da Silva. 

O projecto da Avenida, elaborado pela 3S Repartição, datado de 18 de Janeiro, 61-62 

visado por Elísio de Melo em 20, e aprovado em 3 de Fevereiro, implicava a demolição 63-64 

dos Paços do Concelho, absorvia a rua do Laranjal (cujo limite oriental se institui em eixo 

orientador, apontado obliquamente à parte central da Igreja da Trindade), parte da rua 

da Cancela Velha e rua dos Lavadouros, a Travessa dos Laranjais, a Viela do Cirne. 

Alinhava a leste pela rua Elias Garcia e seu enfiamento à Praça da Trindade (antiga praça 

do Laranjal) e a Poente pela paralela que, do noroeste da Praça da Liberdade, levava à 

Praça da Trindade, anulando-a e redesenhando os gavetos das ruas da Trindade e do 

Estevão. Sobre ele se debruçará a Comissão Técnica. 

Alguns centros republicanos louvam a Câmara "por ter dado trabalho a um grande 

número de operários e por se encontrar à frente do Pelouro das Obras Elísio de Melo, 

isto quando o Dr. Nunes da Ponte, Ministro do Fomento, presidia, no Porto", à festa 

promovida pelo Clube Fenianos Portuenses, realizada no Teatro Águia de Ouro, a favor 

dos soldados expedicionários, no meio das palavras inflamadas do Dr. Alexandre Braga 

e, já, com a aparição do general Pimenta de Castro na cena política, através do chamado Pimenta de castro e o 
movimento das espadas 

"movimento das espadas", com a legitimação do velho Arriaga,,01 "no apelo angustioso 

de ancião para ancião". (Arriaga era, então para Marques da Silva - com Goulard de Manuel de Arriaga e Mar
ques da Silva 

Medeiros no cargo Ministro da Instrução - a esperança redentora de uma decisão favorável 

quanto ao concurso do monumento ao Marquês de Pombal, em Lisboa, no vaivém da 

reunião de júris, da revisão de decisões e de mútuos protestos).102 

Vide a carta dada à imprensa por Manuel de Arriaga, dirigida a Pimenta de Castro transcrita in O 14 de Maio por um 

contemporâneo, Porto. 1915, pp.7-9. Foi publicada no dia 30 de Janeiro de 1915, já depois deogeneral ter tomado conta 

do Governo. 
102 

Veremos os passos do agitado concurso quando tratarmos do Monumento ao Marquês de Pombal, em Lisboa, no capítulo 

em que abordaremos a temática dos Monumentos. 3 4 3 



A ditadura de Pimenta de Castro ia-se instalando no centro da 'amaldiçoada ba

rafunda política em que as paixões sectaristas e a intolerância de velhos costumes"103 

envolviam a Pátria, para finalmente, se reconhecer que o seu governo "ia dando entrada 

aos cabecilhas monárquicos e acentuando dia a dia as suas transigências com os inimigos 

da República". ,04 

Os realistas portuenses, com a simpatia do Conselheiro Luís de Magalhães, fun- os realistas portuenses 

davam o Centro Monárquico do Porto e a Câmara Municipal desta cidade, em face da 

notificação do Governador Civil, protesta, pelas vozes de Henrique Pereira de Oliveira, 

Santos Silva, Jaime Cortesão, Alberto de Aguiar, Alfredo Coelho de Magalhães, António 

Leio, José Pinto Fernando, Guedes Malvar e Aurélio da Paz dos Reis, contra o incons-

tuticionalismo das leis, promulgadas por Pimenta de Castro, e, porque se recusa a acatar 

as medidas governamentais, é dissoMda em 21 de Abril de 1915, tendo sido bloqueadas 

as instalações do Palácio da Bolsa e os Paços do Concelho. 

No dia seguinte toma posse a nova comissão Admnistrativa, presidida pelo En- comissão Administrativa. 
Xavier Esteves. Artur Jor-

genheiro Xavier Esteves, com o capitão Artur Jorge Guimarães na vice-presidência.105 ge Guimarães 

Enquanto a Vereação dissolvida protesta, em imponente comício, em Antero de 

Quental, contra o governo de Pimenta de Castro, acusando o exército de terra e mar, e 

um novo jornal republicano, A Lanterna, inicia a publicação, no círculo de A Montanha, 

o Partido Monárquico aprecia a situação política e a orientação do partido numa reunião 

em que participavam, entre outros, os conselheiros Luís de Magalhães, Sousa Avides, 

Pedro de Araújo, Wenceslau de Lima e os Drs. Alberto Pinheiro Torres, Adriano Antero, 

Leopoldo Mourão, António Pinto de Mesquita e João Baptista de Lima Júnior.106 

No contraponto da instabilidade, ou por causa dela. Cortesão falava ao Liceu 

Rodrigues de Freitas sobre "os Santos Portugueses" e Nuno Simões anunciava a l 9 

103 Ctr. supra, nota 101, p.7. 
104 Vide O 14 de Maio por um contemporâneo, o.c.p.12, e A Capital de 16 de Maio de 1915. 

A Comissão era constituída por Xavier Esteves, Alfredo Pereira. Cristiano de Magalhães. Capitão Artur Jorge Guimarães, 
Eng. Hermínio Soares da Costa e Sousa, Dr. Manuel Augusto Granjo. Carlos Alberto da Rocha, Aurélio Proença Robalo, Albano 
Augusto Nogueira de Sousa , Carlos Afonso e João Augusto Ribeiro (efectivos); um dos seus primeiros actos foi valorizar 
a ideia da Avenida da Ponte de Gaudêncio Pacheco (e de Marques da Silva). 

Reunião realizada em 7 de Maio de 1915 em local que desconhecemos. Procuravam, então, instalar-se em sede própria. 3 4 4 



Exposição dos Humoristas no Porto, no Salão de Festas do Jardim Passos Manuel, com 

uma comissão de que faziam parte Aarão de Lacerda e Diogo de Macedo ,07 (Este último 

colaborava, então, com Marques da Silva na parte escultórica do Teatro de S. João). 

O estado de sítio instala-se na cidade, os motins sucedem-se, chocam os populares Estado de sítio no Porto 

e as forças públicas nas ruas centrais, as prisões acontecem, reforçam-se as guarnições, 

e a 14 de Maio os populares assaltam o Centro Monárquico, as associações católicas, 

e são encerrados pelas autoridades o Centro Democrático e o Clube Fenianos. Os jornais 

A Montanha e A Lanterna são suspensos, mas em Leixões revoltam-se o aviso Cinco 

de Outubro e as canhoneiras Limpopo e Beira... 

Pimenta de Castro cairá e a sua "ditadura de pigmeus" (Alexandre Braga). É Queda de Pimenta de 
Castro 

nomeado novo governo, sob a efémera presidência de João Chagas,,08 com os portuenses 

Basílio Teles, Paulo Falcão... O Governo Civil do Porto é entregue ao Dr. Pereira Osório 

e a Câmara, recentemente demitida, reassume a administração municipal. Reabrem o 

Centro Democrático e o Clube Fenianos Portuenses... 

Com a renúncia de Manuel Arriaga, em sessão de 29 de Maio, foi eleito novo Teo,i,° Bra°a 

Presidente da Republica, para completar o primeiro quadriénio, o dr. Teófilo Braga, com 

o aplauso do Centro Democrático do Porto, nas palavras de Jaime Cortesão, Marques 

Guedes e Ângelo Vaz. 

As eleições, tal como fora legislado pelo Congresso, realizam-se em 13 de Junho, 

com o Partido Republicano Português (democrático) a obter uma grande maioria. Era a 

reiteração da velha fé republicana... Até quando? 

Bernardino Machado é eleito Presidente da República em 6 de Agosto e toma Bernardino Machado 

posse em 5 de Outubro de 1915. 

Reassumidas as funções municipais, por entre as saudações do Centro Demo

crático Guerra Junqueiro e do Grupo Democrático de Campanhã, curam os edis portuenses 

A Exposição dos Humoristas é inaugurada a 17 de Maio, com a participação de Abel Salazar, Amarelhe, António de Azevedo, 
Cristiano Cruz e outros e será acompanhada de saraus literários e artísticos em que tomam parte Nuno Simões, Aarào de Lacerda, 
João Pinto de Figueiredo... 
108 
'""JoaoChagas é vítima de um atentado por parte do Senador João de Freitas e por razões de saúde , o dr. José de Castro, Ministro 
da Guerra, assume interinamente a Presidência do Gabinete e a pasta do Interior. 3 4 5 



de lançar a primeira pedra das bairros operários municipais no Monte Aventino e na Prelada, 

com as presenças de Jaime Cortesão, Elísio de Melo, Aníbal de Barros, Casimiro Barbosa 

e Maravihas Pereira. (Um dos vereadores municipais, o Prof. Lopes Martins, aceitara o 

cargo de Ministro da Instrução). 

Como pano de fundo, ainda a crise do Douro e a defesa da marca dos vinhos 

do Porto, em assembleias vivas, onde contracenam Santos Silva, Silva Cunha, Calem 

Júnior, António Leio, Marques Guedes. Vagueiam pela cidade grande número de operários 

sem trabalho, reclama-se a abertura de obras públicas, tais a da conclusão da Avenida 

de Gaia e ainda, a de outras obras do Estado e, logo, em finais de Julho a Caixa Geral 

de Depósitos e Instituições de Previdência participa a aprovação do empréstimo de mil 

contos à Câmara do Porto, com contrato assinado, outorgando por parte da Câmara o 

vereador Elísio de Melo. 109 

Ultima Santos Silva a vinda do arquitecto Barry Parker no junto do cônsul inglês vinda de Barry Parker 

no Porto, Honorius Grant, com o qual se reúne em 6 de Agosto e dirige insistentes convites 

a Ventura Terra para integrar a Comissão Técnica encarregada de dar parecer acerca dos 

melhoramentos da cidade. Esta serã formada por Barry Parker, Gaudêncio Pacheco, Aníbal 

de Barros, Correia da Silva, Ventura Terra e pelos membros da Comissão de Estética, 

João Grave, Acácio Lino, Júlio Ramos, António Teixeira Lopes, José Teixeira Lopes e 

Marques da Silva. 

Inscrevemos a vinda de Parker num processo lógico de valorização da iniciativa 

municipal, já pelo prestígio da disciplina urbanística em Inglaterra e dos seus ecos em 

Portugal (que Terra verificara com certeza no congresso de Londres e em Roma, aqui com 

Marques da Sfva), que Gaudêncio Pacheco comprovara em Gand, que Vereações anteriores 

referiam exemplarmente, embora em termos genéricos, num cenário de voluntarismos locais 

que os textos do Engenheiro Rigaud Nogueira, publicados em O Primeiro de Janeiro, 

mostravam e ainda com o empenho da exposição da planta de artérias a abrir na cidade, 

O contrato é autorizado pela lei n°328 de 16 de Julho de 1915. 

A.H.M.P.- Copiador, LB74. fl.236. 346 



expostas já em 1907 na chapelaria Europa ' "de sua autoria. 

As primeiras notícias sobre a vinda de Parker são de 24 de Agosto e nelas se 

afirma a sua fama de urbanista e as primeiras impressões sobre a cidade, desde a inegável 

beleza arquitectónica de algumas zonas residenciais, mas também o tipicismo concorrendo 

com a insalubridade nos bairros da Sé, Barredo e outros. m 

Já a 12, Santos Silva, na Comissão Executiva, refere o seu nome, aguardando 

a chegada que o cônsul Honorius Grant lhe anuncia, por telegrama de Parker, que agradece, 

ainda, pela "amabilíssima deferência com que (...) atendeu o pedido que em nome da 

Câmara Municipal (teve) a honra de fazer". "3 

Na sessão seguinte, Elísio de Melo mostra a intenção de dar início, o mais rapi

damente possível, aos melhoramentos que havia proposto, relembrando a necessidade de 

marcação de prazos para a devolução de prédios a expropriar, mantendo, apenas, alguma 

parcimonia em relação à Avenida da Liberdade, "porque aguarda a chegada do engenheiro 

inglês (...) para fazer parte de uma comissão de engenheiros que tem de emitir parecer 

sobre a forma de levar a efeito esse importante melhoramento". "4 

Parker, cautelosamente, reconhece o alcance das ideias e perfeição de trabalho 

já feito para a Avenida, mas vai propondo modificações para uma avenida mais dignificante, 

obviando à ambiguidade de uma Avenida/Praça, com o mesmo reparo de alguns edis, em 

O engenheiro António Rigaud Nogueira publica um conjunto de oito artigos em "O Primeiro de Janeiro, de 4 a 23 de Janeiro 

de 1907, nos quais procura expor a sua opinião acerca do "estado actual da cidade e da maneira de a por à altura das primeiras 

cidades europeias". Invoca os exemplos de Barcelona e Bilbau, a necessidade de levantar a planta cotada de todo o terreno 

ocupado e traçar sobre ela os novos arruamentos, avenidas e praças "que deverão obedecer unicamente ao pricipio da boa 

estética da cidade" pelo que "nenhuma avenida deverá ter menos de 30 metros e a largura mínima das transversais de 20 metros2. 

Critica as construções do Porto às quais falta muito de "sentimento artístico, de conforto, de higiene, das mais elementares regras 

de construir" (O Primeiro de Janeiro de 1907). Como engenheiro, preocupa-se com a pouca utilização de cimento, lembrando 

os bons exemplos de Itália, Holanda e Rio de Janeiro e reconhece que as obras terias na cidade "obedecem apenas à satisfação 

das necessidades e interesses de influentes políticos". É crítico quanto às obras do Mercado do Anjo. a cavaleiro da Igreja dos 

Clérigos e pôe reservas ao bairro das Carmelitas. Faz a apologia da Avenida da Ponte e de outras avenidas, partindo da Cordoaria 

até à Carvalhosa ou à Boavista e de Carlos Alberto ao Monte Pedral, em direcção a S. Mamede de Infesta, de novas ruas ou 

prolongamento de outras. Na parte central da cidade propõe apenas o prolongamento da rua de D. Pedro até Fernandes Tomás. 

Mais lhe interessa a parte ocidental com uma rotunda em Lordelo e duas avenidas largas paralelas á Boavista. 
112 O Futuro Porto/ Plano de transformação da cidade, in "O Comércio do Porto" 26 de Agosto de 1915. Parker ai fala da tarefa 

difícil e dispendiosa de transformação da cidade. 

" 3 A.H.M.P.- Copiador Geral. Uvro 74, fl.274. 

Idem, Actas da Comissão Executiva, Uvro de 14 de Agosto de 1915, fl.21v-29. 



sessões precedentes à sua vinda. Preocupa-se em acautelar a Praça de D. Pedro e a 

da Trindade, "a sua impressão de encerramento e protecção", para que se não diluam 

no desenho da Avenida, procura obviar ao encontro da Avenida com a igreja da Trindade 

sobre um ângulo desairoso e delimitar um verdadeiro centro cívico. Pretende agregar 

aspectos de economia ao projecto, ora negalivando os valores psicológicos da monotonia, 

da fadiga, com as longas superfícies, ora as incidências climatéricas. Mas é, sobretudo, 

interessante a atenção dispensada aos sítios, para a construção de edifícios públicos e 

outros, a atenção aos efeitos monumentais, quadros pitorescos, pontos de vista e efeitos 

picturais (ideias bem perto das de Stdbben, expressas no Congresso de Roma, em 1911, 

e não muito longe do que pensaria Marques da Silva). Era a concepção arquitectural a 

articular-se com o desenho da Avenida... 

Não é feliz a sua proposta inicial para a localização do novo edifício da Câmara 

Municipal na parte inferior da rua do Laranjal, edifício vazado por um arco que, no seu 

entendimento, ajudaria ao encerramento da Praça da Liberdade e até da Trindade, porque 

"(a) vista, assim cerceada será muito mais encantadora,pois que (...) ela nos surge ines

peradamente através de um arco praticado nos edifícios municipais." 

Hã uma nítida transposição das ideias do pitoresco inglês para o quadro urbano, o pitoresco inglês 

enfatizando os jogos de surpresa e de aparência, os efeitos de penumbra e luz, o mistério... 

Os seus quadros picturais relevam da avenida de árvores, ao longo da vista principal, 

ora em função da torre da Trindade ora da estátua de D. Pedro, na Praça da Liberdade 

(embora cortada por um atravessamento, em ponte, que dá passagem à rua de Passos 

Manuel sobre o pequeno vale, ligando a poente), das linhas axiais da Praça da Liberdade 

sobre a estatuária dos crescentes,na parte superior, junto à Trindade, ou dos quadros de 

rua sobre a Trindade, sobre os eixos dos dois ramos da rua de Passos Manuel ou, mesmo, 

ainda, dos proporcionados pela colunata que deve flanquear a nova Avenida e os seus 

percursos. 

Mas o mais inovada, dentro de um quadro de aparências, é o desenho da Avenida, 

parcialmente limitado por linhas convergentes em vez das linhas exclusivamente paralelas 



do projecto da Terceira Repartição. É uma ideia persistente de que o próprio Marques 

da Silva, em parte, se apoderará, sequentemente, no entendimento monumental do 

arranque da avenida, com os prédios de A Nacional e Pinto Leite. 

Na sessão de 17 de Setembro, é visível o apreço pelo trabalho de Parker, suscitado 

pela reunião da Comissão Técnica, em 8 de Setembro. "5 Nela se refere expressamente 

"o projecto da Avenida da Liberdade elaborado por este engenheiro", que a vinda foi 

proveitosa e que a cidade muito deve a Elísio de Melo, "ao seu grande amor pelo Porto 

e à sua perseverante energia". Isto é, o trabalho da Terceira Repartição, embora elogiado 

por Parker na recepção, é agora apenas uma referência. Todavia, na Comissão de Estética, 

Marques da Silva, embora não negando a proficiência do Senhor Parker e "o modo de Marques da silva e o 
projecto de Parker 

ser estético do projecto", julga-o "medieval, que não pode aplicar-se à grandeza dos nossos 

costumes e aos progressos que a locomoção moderna exige". "6 

E expõe as razões pelas quais não aprova o projecto, nomeadamente a situação 

do edifício da Câmara e a maneira como está ligado aos prédios vizinhos. Verifica que 

ele tapa completamente a Avenida e que não é possível fazer-se, modernamente, uma 

passagem sob um edifício, para circulação de toda a espécie de veículos e peões. Fazer 

a ligação de edifícios por uma aresta parece-lhe também um desacerto, tal como não lhe 

parece necessário o quebramento da linha dos alinhamentos laterais, para invocar a 

aparente extensão da Avenida, porque, esta, "ficando adentro do edifício da Câmara, a 

sua perspectiva fica muito limitada". Os crescentes da parte superior da Avenida não têm 

para o Arquitecto qualquer grandeza e vê a dificuldade de neles se executarem corpos 

de construção. Os próprios efeitos do pitoresco, que o jardim parecia indiciar, não lhe 

parecem ajustáveis a um centro cívico. "7 

Em 3 de Setembro, Marques da Silva é informado pelo Vice-Presidente da Comissão Executiva, Dr. Santos Silva, da reunião 

da Comissão encarregada de dar parecer sobre o plano de melhoramentos da cidade, na qual deve comparecer na qualidade 

de membro da Comissão de Estética (A.M.S.- Ofício ns729, de Santos Silva). 
1,0 A.H.M.P.- Actas da Comissão de Estética, 1913-1916, fl.76-78. 

Tambémo arquitectoJosé Teixeira Lopes, com suposta anterioridade criticaria a proposta de Parker na 1a reunião da Comissão 

Técnica, reprovando a colocação do edifício da Câmara e sugerindo premonitoriamente que em vez de se pensar na vista sobre 

a Igreja da Trindade se deveria ir buscar, antes, a referência a uma torre beffroi que se construiria na casa da Câmara, e edifício 

a colocar um pouco antes da Praça da Trindade e no eixo da Praça da Uberdade (A.H.M.P.- Actas da Comissão de Estética 



São observações consistentes, complementadas com as de Gaudêncio Pacheco,'18 Queda de Pimenta 
de Castro 

incidindo estas, sobremaneira, nas articulações viárias, umas e outras tomadas em con

sideração em sequentes propostas de Barry Parker. 

Este previra articulações transversais, na zona norte e central, mas ,de facto, 

partira da ideia de que o principal centro de tráfego da cidade era a Praça da uberdade, 

"pois que o trânsito pela nova Avenida não será muito grande". 
Gaudêncio Pacheco sugere novos contactos com a Avenida pelo cruzamento de AS observações de Gau

dêncio Pacheco, 
duas outras avenidas, uma partindo de um ponto da rua Fernando Tomás, vizinho do ^ circulações 

Mercado do Bolhão, e terminando na Praça de Santa Teresa e outra, partindo da rua de 

Sá da Bandeira em frente à de Passos Manuel e a terminar próximo do Largo de Coronel 

Pacheco. Isto é, Gaudêncio Pacheco (tal como Marques da Silva) procura a integração 

da Avenida num plano geral de melhoramentos e de extensão da cidade. Com argúcia, 

liga o Engenheiro a arquitectura a construir aos fluxos de trânsito, reclamados pelos 

diferentes agentes económicos, citando o exemplo do Banco Comercial do Porto, que, 

sediado em Ferreira Borges, estabelecera uma filial na Praça da Liberdade ou os Armazéns 

Nascimento que da mesma rua procuravam transferir-se para um novo précfio, a construir 

em Santa Catarina, com projecto de Marques da Silva. Mostra, à saciedade, o peso dos 

planaltos do Carmo e da Batalha, "pontos forçados de passagem para o centro que não 

pode ficar atido à única linha de intercomunicação e de comunicação...", acentuando a 

drenagem possiblitada pelas radiais que propõe: Santa Teresa - Bolhão, Passos Manuel 

- Coronel Pacheco. 

Parker diz ter reconhecido o peso das ruas direccionadas no sentido norte sul, 

na vizinhança da Avenida, e a deficiente articulação leste/oeste,mas as sugestões recebidas 

dão-lhe a possibilidade de sugerir modificações nos seus planos e de aceitar que a Câmara 

Municipal poderá ser edificada do lado norte da Avenida, o que reforçaria a ideia, que 

também propõe, de ruas diagonais junto ao cimo desta, nas direcções este e oeste, ruas 

1913-1916. fl.79-80). 
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Vide Avenida da Cidade/Da Praça da Liberdade ao Largo da Trindade/ Considerações que sobre ela fez o engenheiro J. 
G. Rodrigues Pacheco (dactilógrafo) (A.H.M.P.). nCr\ 



quase planas, alternativa aos declives de 31 de Janeiro e dos Clérigos. 

No meio da Avenida colocava numa Torre de relógb. hexagonal, com mostradores, 

e implicitamente fazia a apologia do edifício municipal sem tare por causa da concorrência 

da torre da Trindade. 

Estas ideias, não ponderadas no plano genérico, são apresentadas na sequente 

reunião, num plano mais desenvolvido, tendo contado com a colaboração do Engenheiro 

Aníbal de Barros e do Arquitecto Correia da Silva. Propõe, agora, a Praça Municipal de 

forma simétrica (com a qual confrontaria o edifício municipal), como simétrica deveria ser 

a praça da Trindade, cortada a meio pela linha de eixo da Igreja, e escolhe as linhas 

de configuração sobre o novo largo para as novas ruas. 

A Câmara teria frente dupla, dando para a Praça Municipal e para a Praça da 

Trindade; reconhece-se a importância da Igreja da Trindade, quando o laicismo de alguns 

ousaria o seu apeamento. Praça, passeios, edificações exigem um modelo de todo o plano. 

A Comissão Técnica reúne na primeira quinzena de Outubro para formular um 

parecer sobre o terceiro projecto da Avenida da Praça da Liberdade à Trindade, apresentada 

por Parker, conforme refere o vice-presidente da Comissão Executiva, Santos Silva. 

Havia a sentida necessidade de passar à prática as iniciativas municipais. As 

objecções de Marques da Silva pareciam ser mais de pormenor, no entanto continuavam 

o mesmo fio de discurso de anteriores indicações quanto à ideia de um trabalho mais 

completo para o qual deveria ser aberto um concurso. n ç (É uma lógica, certamente 

"beauxartiana" mas é, também, o quadro de emulações que praticou toda a vida, a que 

terá de reconhecer-se um fundo ético e deontológico, que pressupunha, ainda, o confronto, 

tão-só, entre arquitectos nacionais). 

Marques da Silva concorda com a ideia da criação de um centro cívico, mas o 

projecto de Parker, se merece alguma aprovação (tal o estabelecimento de uma praça 

municipal), merece-lhe algumas objecções, propondo antes o desvio para poente do eixo 

119 Vide Memória sobre a projectada Avenida da Cidade (Da Praça da Liberdade ao Largo da Trindade)/pelo Engenheiro Barry 

Parcker (sic), Porto, Setembro, 1915, pp.17-20. 



principal da Avenida para que não convirja ao eixo da fachada da igreja, evitando-se a 

sobreposição dos edifícios. Também no seu entender, a praça municipal não deve ser 

ajardinada, "mas de circulações mais amplas e de diferente caracter arquitectónico". Propõe 

ainda (certamente a proposta mais frágiD o lançamento de uma rua à Praça da República, 

partindo do ângulo noroeste da Praça da Trindade, porque constituiria um "ponto de vista" 

sobre o monumento à República, cujo concurso havia sido elaborado, tendo saido vencedor 

o arquitecto municipal Correia da Silva.120 

Mas Marques da Silva interroga-se porque, além das considerações expendidas, Marques da snva e o 
projecto de conjunto 

lhe fica ainda a dúvida se, num projecto de conjunto, abrangendo a cidade, a solução 

apresentada seria a melhor. 

A planta de Parker, muito bem aceite pelo Engenheiro Aníbal de Barros, chefe 

da Terceira Repartição, merece pequenos reparos de outros membros da Comissão, mas 

este 'projecto definitivo", como alguém lhe chamou, tinha modificações essenciais. 

Subsistem razões de ordem estética, sendo resoMdo fazer-se a maqueta da planta 

e, de imediato se assenta na abertura de concurso, "em tempo oportuno, entre os 

arquitectos", para o edifício dos novos Paços do Conselho. (Marques da Silva julga que 

ele deve ser nacional, "porque existem no país arquitectos de valor"!) 

Parker, na sua resposta, acorda que o trabalho é duplamente difícil e delicado, 

julga as objecções de Marques da Silva apressadas e ataca o ponto mais fraco dos seus 

alvitres, isto é, o lançamento da rua da Praça da Trindade sobre a Praça da República, 

com a evidente diferença de cotas. O golpe de vista seria impossível. (Devemos afirmar, 

com algum abono para o Arquitecto, que o Monumento à República, projecto de Correia 

da Silva, se elevaria a 56 metros acima do nível da Praça, 121) 

Parker dã mais atenção à possibilidade de prolongamento da Avenida para Norte 

(com ou sem demolição da igreja), cortando para leste na direcção do Marquês de Pombal, 

inflectindo pelo lado norte, quando em Marques da Slva se valorizava a penetração ocidental. 

Cfr. supra, nota 69. 

A.H.M.P.-Vereações, Livro 160, fl.70v-80 (sessão extraordinária de 4 de Outubro de 1911). 
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(Marques da Silva estava, de facto, a pensar na valorização do eixo por Carlos Alberto 

e em função dos Paços do Concelho implantados no quarteirão a norte da Academia 

Politécnica, da Praça do Pão, à Praça dos Ferradores (Praça de Santa Teresa e Praça 

de Carlos Alberto). 

Adianta-se, desde já, que a reflexão sobre o projecto de Parker e alguns alvitres 

vão ser passados para a maqueta que, oportunamente, Parker realizará em Inglaterra. 

Na sessão de 28 de Outubro, Santos Silva, na ausência de Elísio de Melo, propõe, 

porque "é de grande vantagem para o Município, aproveitar a estada (...) do (...) engenheiro 

(...) Barry Parker para o encarregar do estudo e projecto de outros melhoramentos municipais, 

dém d'aquele para que especialmente foi chamado (...) como outras avenidas em projecto, 

pareceres sobre obras aprova-das (...), encargo que o insigne engenheiro da melhor vontade 

e muito pouco exigentemente (...) se prestou' e "que mediante a ajustada remuneração 

semanal de vinte e cinco libras (...) seja confirmado o encargo dos indicados serviços ao 

aludido distinto engenheiro".,22 

Na oitava sessão ordinária da Câmara , e m 29 de Novembro, Santos Silva submete Aprovação do Projecto da 
Avenida de Cidade de 

a aprovação o projecto da Avenida da Cidade, com o orçamento respectivo, a nota das Barry Paiker 

superfícies que a Câmara pode alienar, chamando a atenção para as indemnizações, 

ainda não calculadas, e propondo a nomeação de uma comissão para dar parecer sobre 

o projecto, constituída por Licínio Guimarães, José da Costa Pereira e António Leio. 

O relatório, desta, historia, com evidência, a vinda de Parker para solucionar o 

problema da Avenida em que se empenhava a repartição camarária, apresentando este, 65 

em substituição, um outro projecto que sofreu importantes modificações, sugeridas maio

ritariamente por Gaudêncio Pacheco. Diz ainda que, já depois de apreciado o projecto e 

após as considerações de Parker e da Comissão, que corriam impressos,,23 Marques da AS sugestões alternativas 
de Marques da Silva 

Silva enviou ao Senado Municipal dois novos traçados da Avenida que foram perfilhados 66-67 

pela Comissão de Estética, a que juntou uma variante, dizendo-se supreendido com o 68 
122 Idem- Actas da Comissão Executiva, Livro 8, fl.89-89v. 
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menosprezo de Parker perante as sugestões apresentadas. Esquece Marques da Silva 

o que de acre há na resposta de Parker e insiste nos erros graves que o projecto contém, 

sobretudo o da ligação da Praça Municipal com a Praça da Trindade e "consequente 

situação do edifício da Câmara, sua forma inadequada e dimensões insuficientes". 

No projecto A, o largo da Trindade é como que a continuação da avenida, exalta 

a Praça Municipal (o centro cívico) e o edifício da Câmara tem fundamentalmente maiores 

dimensões. Neste projecto, acha desnecessária a inflexão das linhas da avenida em espaço 

tão curto. A solução B é mais ampla, como mais ampla é a Praça Municipal completada 

pela avenida.agora de linhas convergentes. 

Nos dois projectos, a Praça municipal apresenta pavimentos mosaicados e a avenida 

parterres ajardinados. Não descura Marques da Silva o lado decorativo - como escreve 

- pois prevê a colocação de monumentos, fontes, lampadários eléctricos, bustos dos 

portuenses ilustres. É sobretudo crítico quanto a Parker pela colocação dos fortes pedestais 

de encontro às fachadas e pela rua em fosso a cavar o centro da Avenida. 

A variante que apresenta corresponde às restrições que fez ao projecto de Parker, 

referidas na última acta, "quanto à subordinação do projecto (...) ao futuro plano de 

melhoramentos da cidade". 

Esquematicamente verifica-se que, dentro de uma perspectiva global, mais preferiria 

colocar o futuro edifício municipal sobre uma larga praça "que constituiria o verdadeiro 

centro cívico e de concentração entre a futura cidade e a existente", que se entenderia 

em frente do edifício da Universidade do Porto e no início de uma avenida principal "que 

deve ser a grande penetração da cidade nova". 

Articulava a Praça com a Avenida, da Praça da Liberdade à Trindade, (com uma 

rotunda em frente da Igreja) por meio de uma rua, que desta partiria em direcção à 

Universidade, e pelas ruas das Carmelitas e Clérigos. Da Praça Municipal partiriam ruas 

para norte, uma delas em direcção à Praça da República. 

Conciliava, deste modo, o Arquitecto alguns dos aspectos contidos nas propostas 

de Gaudêncio Pacheco, com passadas propostos de anteriores vereações que acentuavam 



a extensão ocidental da cidade (como se comprovaria), monumentalizava o conjunto da 

Trindade, obviava à sobreposição do edifício municipal e da igreja e, embora se baseasse 

em ruas projectadas (não da sua iniciativa), é certo que criaria grandes rupturas no te

cido urbano. A destruição implícita de parte da rua de Cedofeita (embora de medíocre va

la arquitectónico", mas que" muito importa conservar - como escrevia Gaudêncio Pache

co), 124 uma malha novamente lacerada, dos altos do Carmo à Praça da República, eram 

alguns dos aspectos menos felizes das propostas de Marques da Silva. Ê, de facto, a 

visão do Arquitecto criando novas frentes urbanas, conjuntos e sub-conjuntos monumentais 

na cidade, articulando o velho e o novo, isto é, a Estação de S. Bento e os Congregados, 

os Clérigos, a Academia, o Hospital de Santo António, a Igreja do Carmo, a Igreja da 

Trindade. 

Como acentuaremosposteriomente, é a persistente imagem da cidade barroca ou 

barroquizante de Nasoni... 

Eram ideias gerais, escreve Marques da Silva, que ele próprio se propunha desen

volver em projecto de conjunto e de detalhe.125 

As propostas de Marques da Silva mereceram a opinião desfavorável de Parker 

e a Comissão, encarregada do parecer, prossegue na apreciação do projecto quanto aos 

aspectos técnicos, entendendo não poder dar parecer de grande valia, mas aconselha que 

"seja aprovado o último projecto Parker", ficando a Comissão Executiva autorizada a 

introduzir nele as modificações que o possam melhorar. Julga mesmo, que, quanto a 

alinhamentos, lugares de ruas e pavimento da avenida se deve modificar um tanto o 

projecto". 

Quanto à parte económica do projecto, a reflexão é mais aprofundada e a Comissão 

acha lícito o concurso "justo e equitativo" de todos os munícipes, não deixando de mostrar 

que os principais serviços no Porto estão nas mãos de companhias não municipalizadas, 

detentoras dos principais recursos. 

124 Cfr. supra, nota 118. 
125 Vide. Avenida da Cidade, in "O Comércio do Porto", de 28 de Novembro de 1915.0 texto está ilustrado com os dois projectos 

e a variante e nele se transcreve o ofício enviado por Marques da Silva ao Presidente do Senado Municipal. 



Algumas dúvidas são lançadas sobre a dotação do projecto, afinal uma variante 

do primitivo projecto, aprovado em Fevereiro, na opinião de Elísio de Melo, Santos Silva 

e António Leio, com a relativa anuência dos elementos da minoria socialista, apenas 

reticentes quanto a aspectos financeiros e eventuais encargos sobre a cidade. 

Elísio de Melo demonstra que a Câmara pode fazer face aos encargos, avaliando 

as receitas novas e as novas fontes de riqueza. Postos à votação, são aprovados a 

proposta, o parecer e o projecto, composto pela planta cadastral, a planta corográfica, 

a planta geral, perfis transversais, perfil longitudinal, perfil tipo e orçamento, na importância 

de um milhão cento e cinquenta mil escudos, incluindo o do mapa das expropriações, no 

valor de um milhão setenta e seis mil duzentos e três escudos e setenta e nove centavos. 

Parker continuara na cidade, pelo menos até 21 de Novembro, pois até a esta data 

é remunerada pelo Município.126 

Regressa a Inglaterra e verificar-se-á, de acordo com a vontade jã expressa pela 

Comissão Executiva, que lhe foram cometidas novas tarefas, a ver com novos melhoramentos 

municipais, inscritos num plano mais vasto que Marques da Silva, Gaudêncio Pacheco e 

outros advogavam e que o próprio Parker estimulava nalgumas propostas, nomeadamente 

na das ligações a norte da Avenida. 

É nítido que há uma segunda fase de intervenção de Parker realizada em Inglaterra, segunda fase da inter
venção de Parker 

durante 1916, como bem demonstra a documentação disponível.127 Os seus principais 

momentos estão bem visíveis na correspondência de Barry Parker enviada de S. Paulo 

onde foi trabalhar e dirigida a Artur Jorges Guimarães, Presidente da Comissão Adm-

nistrativa, em 8 de Julho de 1918, em pleno Sidonismo, e uma parte da documentação 69-70 

iconográfica produzida está bem expressa na revista The Builder. '28 

Já, em Maio de 1916, Albert Kendall faz chegar a Santos Silva uma carta de 

126 A.H.M.P.- Próprias, Livro 275, fl.91. 
A conta apresentada à Câmara, por Barry Parker em Janeiro de 17 descreve com minúcia trabalhos feitos em Inglaterra quanto 

ao modelo, fotografias, preparação de desenhos e outras diligências. (A.H.M.P.- Próprias, Livro 275, fl.90; vide ainda A.H.M.P.-
Próprias, 1919, Livro 281, pp.92-99, transe, ap. doe. n84. 
128 The Builder/A record Architecture S Construction, Londres, vol.CXL, 3845.13 Outubro 1916, ph.227-229.0 Arquivo Municipal 
conserva um conjunto importante de originais, em diferentes suportes. 



Parker, com a tradução e a conta da maqueta e do seu envio, num total de Libras 427.14.5, 

e notícias de que vai remeter os planos e relatório das Avenidas.,29 

O Rano Geral alarga-se, da zona sul da cidade (Avenida Saraiva de Carvalho) até 

à zona setentrional da Trindade, incidindo, marcadamente, sobre os núcleos da Sé e 

Avenida da Ponte, a Avenida da Cidade (com a Praça da Liberdade, a Praça Municipal, 

o largo da Trindade, as ruas do Bonjardim e do Almada, as transversais de Sá da Bandeira 

a Santa Teresa e as oblíquas que concorriam na Praça Municipal) e uma terceira zona 

abrangendo a noroeste a rua do Cimo do Muro da Trindade, a nordeste uma ligação a 

Guedes de Azevedo e a norte ampla artéria, partindo do Horto Municipal (na Trindade), 

acentuando uma malha ortogonal possível com Gonçalo Cristóvão, Duque do Porto e 

Camões, englobando o início da rua de Faria de Guimarães, e indiciando um rompimento 

no sentido do Marquês do Pombal, aproveitando a parte superior da rua do Bonjardim. 

A linguagem arquitectónica proposta, de cérceas reduzidas, de extensas arcadas 

com fachadas moduladas e dentro dos ritmos e da métrica neoclassicizante, quere-se 

globalizante, e mostra a mesma coerência das concepções urbanísticas, dentro de um 

grande rigor de desenho e da sua minúcia. 

O edifício da Câmara insere-se dentro da mesma gramática formal, mas não tinha 

a monumentalidade que o local exigia e estava mal dimensionado para as funções que 

se lhe adequavam. Inscrito num trapézio isosceles, procura conciliar a Praça Municipal e 

a da Trindade (pensamos que a sua maior virtude, pela leitura proporcionada lateralmente 

sobre o eixo da Trindade) mas parecia condenada, porém, desde as primeiras reflexões 

sobre o projecto da Avenida. É bem sintomático que desde logo se diligenciasse no sentido 

de se estabelecer um concurso entre arquitectos para a elaboração do novo edifício dos 

Paços do Concelho "no qual devem ficar instaladas todas as Repartições públicas a quem 

a Câmara fornece casa". ,3° 

129 A.H.M.P.- Suplemento às Próprias, Livro 34, 1910-1926, transc.ap.doc. n°5. 

Idem, Actas da Comissão Executiva, nB8, pp.125-130. na sessào de 18 de Março de 1916 Elísio de Melo propõe que se abra 

concurso para a construção do novo edifício "exclusivamente entre técnicos nacionais" e Santos Silva propõe que sejam 

indicados para a Comissão Técnica os engenheiros Gaudêncio Pacheco, Couto dos Santos e o arquitecto José Teixeira Lopes, 

como efectivos eTomás Marques Diase Casimiro Jerónimo de Faria, engenheiros e Marquesda Silva como substituto(A.H.M.P.-



Separavam-se águas (creio que deste o início) entre os arquitectos e os en

genheiros, na ambígua nomenclatura e nas ambíguas atribuições profissionais. Quando 

Marques da Silva visa aproximar-se do terreno do urbanista é óbvio que o faz com a 

consciência do Arquitecto, e com a suposta aporia do território do Arquitecto. 

Era sobre ele (território) que, no fundo, pensava, embora o desenho urbano o Marques da siiva e o 
desenho urbano 

tivesse interessado em diferentes instantes e espaços, quer no Porto, quer em Guimarães, 

Barcelos, Felgueiras, Santo Tirso... 

Não aceita o Arquitecto integrar a Comissão Técnica da Câmara que deve colaborar 

com a Comissão Executiva, em Maio de 16 13\ quando as obras da Avenida já haviam 

sido inauguradas pelo Presidente da República, Bernardino Machado, no dia 1 de Fevereiro 

desse ano. ,32 "arreando-se a primeira pedra do cunhal sudoeste do edifício que tem 

servido de Paços do Concelho".133 

Ultimava, então, as obras da Estação de S. Bento e propusera uma linhagem 

francesa para o novo Teatro de S. João; o Monumento às Guerras Peninsulares, que se 

começava a levantar na rotunda da Boavista, respondia a esse mesmo espírito, tal como 

o do Marquês de Pombal, em Lisboa. 

Começaram as primeiras demolições e, com elas, o derrubamento dos Paços do AS primeiras demolições. 
O sítio do Laranjal 

Concelho, da capela dos Reis Magos, em terreno anexo. Destruia-se o antigo sítio do 

Laranjal, num processo lento, por entre as expropriações, as convulsões da guerra, a crise 64 

de subsistências, os motins populares, as greves, os comícios, mas ainda perante o "res

surgimento das antigas energias lusas" que a Junta Patriótica do Norte, a Renascença 

Portuguesa, as Comissões patrióticas, a Cruzada das Mulheres Portuguesas e as 

manifestações públicas estimulavam. Era a causa dos Aliados... mas também o travesti 
Actas da Comissão Executiva, Livro 9, fl.72). 

'31 Idem. Suplemento às Próprias 1990-1916,11.612; Marques da Silva tinha sido indicada pela Escola de Belas Artes do Porto 
132 

e ainda pela Comissão de Estética. "" Vide auto da inauguração em BASTO, A. de Magalhães - Os diversos Paços do Concelho, 
subsídios para a sua historial separata das "Vereações- anos de 1390 a 1395 - Vol.ll da colecção -Documentos e Memórias 
para a História do Porto", Porto, 1937, pp.60-61, transe, ap. doe n^e. 

Os Serviços Municipais seriam instalados no Paço Episcopal e ai comemoram a funcionar em 3 de Fevereiro de 1916. O 
decreto n°2055 de 13 de Novembro de 1915 cedera á Câmara Municipal, a titulo de arrendamento o edifício "pelo tempo somente 
que durar a projectada construção dos novos Paços do Município". 
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das crises que, do Dezembrismo à Monarquia do Norte, à "noite sangrenta',1M levavam A causa dos Aliados 

ao fim da "República velha", às dilacerações partidárias e aos dissídios e, em breve, à 

revolução de 28 Maio... (No meio a suspeição e o maquiavelismo que levam Xavier Esteves 

à momentânea prisão, e, pouco depois, igualmente. Santos Silva). 

Ainda com Elísio de Melo, o concurso para os novos Paços do Concelho iria constituir 

inadvertidamente uma arremetida contra o plano de Parker para a Avenida.'35 Porque no 

projecto iam confluir necessariamente as posições das Associações dos Arquitectos, da concurso para os Paços 
do Concelho 

Comissão de Estética Municipal e, através de alguns membros do júri, nomeadamente de 

Ventura Terra, José Teixeira Lopes, António Peres Dias Guimarães e Oliveira Ferreira, 

bem mais perto do pensamento de Marques da Silva do que do de Parker.,36 

É certo que só dois concorrentes apareceram, o arquitecto municipal Correia da 

Silva e o arquitecto da Câmara de Lisboa, Edmundo Tavares. Mas quer num quer no outro 

projecto as remissões são óbvias para os "beffrois" flamengos e para uma gramática 

compósita que se lhe adequava. 

Os valores de representividade, da autonomia municipal, a ascendência das tra

dições medievais do município, a "evocação das antigas casas das Câmaras municipais" 

constituem elementos balizadores dos projectos que o próprio Edmundo Tavares exercitara 

no concurso para os Paços do Concelho de Guimarães, que Marques da Silva vencera, 

e que, mesmamente, se evidenciam no projecto de Correia da Silva.,37 

134 A noite sangrenta de 19-20 de Outubro de 1921 ficou marcada pelas mortes de António Graujo, Machado dos Santos e Carlos 
da Maia. Jaime Cortesão dirá: "por trás das espingardas[...] há outras armas mais perigosas e assassinas. Chamam-se elas o 
egoísmo das classes[...] a inércia e por vezes a corrupção do poder; a esterilidade dos mais elevados organismos políticos da 
nação, que se debatem e afundam em mesquinhas disputas" (Vide PERES, Damião (dir) - História de Portugal, Suplemento, Porto, 
1954, pp.315-316). 
135 No programa do concurso, datado de 12 de Abril de 1916, diz-se a propósito da situação e terreno: " O edifício será construído 
no extremo norte da nova Avenida entre a Praça da Liberdade e a Praça da Trindade e deverá pela sua concepção e aspecto 
contribuir para o embelezamento deste importante centro comercial e industrial, terminando dignamente a vasta perspectiva da 
Avenida em execução" e nas condições a que devem satisfazer os projectos também se acentua as relações a considerar com 
as edificações a executar na nova avenida, "edificações que o concorrente presumirá, impondo lhe condições que porventura 
julgue indispensáveis para salvaguarda da dignidade que ao edifício em projecto importa dar, atento o seu elevado destino" 
(Perante a Câmara Municipal do Porto está aberto concurso entre portugueses para a elaboração do projecto do edifício destinado 
á Câmara Municipal, Porto, 1916, pp. 3 e 13). 
136 O júri era composto por Abano Aníbal de Barros, José Teixeira Lopes, Paulo Ferreira, Ventura Terra, António Peres Dias 
Guimarães, José de Oliveira Ferreira e Acácio Lino de Magalhães. 
137 Vide A Arquitectura Portuguesa, Usboa, Ano XI, 2, Fevereiro 1918. r\l~iQ 



O júri havia reconhecido "qualidades dignas de muito apreço" no projecto de Correia 

da Silva, em desfavor o do Edmundo Tavares, propondo a atribuição de um prémio pecuniário 

aquele projecto, mas decidira por unanimidade que não devia ser executado. Em Junho 

de 17, Elísio de Melo propõe, de novo, em Câmara, mas em vão, a organização do concurso 

para os Paços do Concelho, alvitrando que para a organização das suas bases deveriam 

ser ouvidas as Associações dos Arquitectos de Lisboa e do Porto.138 

Com a revolução de 5 de Dezembro, instala-se a Comissão Administrativa da Câmara A revolução de s de 
Dezembro. 

Municipal do Porto, presidida por Artur Jorge Guimarães, dizendo-se composta por "repre- 0 Sidonismo 

sentantes de todas as correntes de opinião que agitam a (...) sociedade" portuense. Dela 

faziam parte, entre outros, Alberto Pinheiro Torres, António Almeida Garrett, Leopoldo 

Mourão!139 

Para a nova administração o Plano de melhoramentos "foi pessimamente orientado 

(...), porque foi demolir um bairro que não era dos piores e onde as expropriações (eram) 

mais caras, deixando em pé aqueles que hã muito deveriam ter desaparecido (...) mas 

também debaixo do ponto de vista técnico, pois tudo indicava que se deviam abrir am

plas avenidas na parte da cidade que a estende desde a Praça da Universidade até ao 

mar...".140 E opina-se, mesmo, que se deve "diminuir a velocidade à acção demolidora 

(...) e por outro lado acelerar a acção construtora". 

Pretendia a Comissão Administrativa, deste modo, proporcionar a venda de terrenos 

disponíveis para melhorar as finanças do município, melhorar o aspecto do centro da cidade. 

138 Cfr. sessão de 28 de Junho de 1917 (A.H.M.P.- Actas da Comissão Executiva, Livro 11, p.95). 
139 Fora nomeada por alvará do Governo Civil em 16 de Janeiro de 1918 e dela faziam parte Artur Jorge Guimarães. Alberto 

Pinheiro Torres, Alfredo Baptista, António de Almeida Garrett, Aurélio Proença Robalo, João Adolfo Garrido da Silva, José Alves 

Bonifácio, José Maria de Oliveira, Leopoldo Correia Mourão, Gervásio Pinto Ferreira Leite e João Dias da Silva, tendo pedido 

a substituição Alfredo Baptista, João Adolfo Garrido da Silva e João Dias da Silva. Em 15 de Agosto é nomeada nova Comissão 

Administrativa presidida pelo Dr. Nunes da Ponte e com o engenheiro Gaudêncio Pacheco no Pelouro das Obras, Viação, 

Iluminação, Saneamento, Bairros Operários (construção) e Matadouro Novo. 

Há uma renovada vocação pela parte ocidental da cidade, sua ligação ao mar e sempre a preocupação com Leixões e o seu 

porto. Vide a propósito, como contributo, MORAES, A. C. da Cunha- Os melhoramentos da cidade do Porto, Porto, 1916; no seu 

projecto Cunha Morais mostra ter reflectido sobre o projecto de melhoramentos 1913 e um outro da iniciativa da Sociedade de 

Propaganda de Portugal. Está ciente que o centro da cidade não é para sempre a Praça da Liberdade e lembra as boas razões 

de Marques da Silva e Rigaud Nogueira "que em boas razões se fundam". Invoca Stûbben e o carácter de cada rua e propõe 

a sua própria utopia, certo todavia de que a cidade "tende a expandir-se para a beira-mar" (oc.p.11). 

A Comissão Adminis

trativa. Artur Jorge Gui

marães 
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incentivar a construção e dar campo ao trabalho mais diversificado do operariado. 

Há uma repetida crítica à gestão antena que não cuidou de necessidades urgentes, 

nomeadamente dos bairros operários, e lamenta-se que a mesma vereação não tivesse 

adoptado o plano financeiro de Xavier Esteves no qual os melhoramentos da cidade se Crf,ica à gestão anterior 

fariam quase sem encargo, pois que as demolições se estabeleciam por zonas, com 

desembaraço de terrenos e sua venda. 

E, assim, se compreendem as reacções da Comissão Admnistrativa à corres

pondência de Parker quanto a contas remetidas ao Município e supostamente pagas. , 42 

São então realizadas várias escrituras de venda de terrenos e dentre estes o de 

A Nacional que tinha sido posto em praça em Abril de 1918. Tratava-se de um chão, o terreno de A Nacional e 
a sua aquisição 

no cunhal formado pelo alinhamento da Praça da Liberdade e da nova Avenida, com uma 

superficie aproximada de 440 metros quadrados, confrontando, a nascente, com a nova 

Avenida, a sul, com a Praça da Liberdade, a norte, com o terreno já vendido ao Banco 

do Minho, e, a poente, com J. M. Fernandes Guimarães & Companhia e outros, e fora 

aquirido, em praça, por 91 contos. ,43 

O lote aquirido correspondia sensivelmente ao destinado pela Câmara Municipal 

do Porto para a instalação nesta cidade da sede da Caixa Económica Portuguesa, tutelada 

pela Caixa Geral de Depósitos e Instituições de Previdência, que não havia entrado na 

posse do referido terreno que pretendia comprar (?) à Câmara.144 

A Caixa Geral de Depósitos "em dia não designado do ano de mil novecentos e 

quinze" (sic), por intermédio do inspector Paulo Morais, fez verbalmente ao arquitecto 

'Cfr. sessão da Comissão Administrativa de 24 de Janeiro de 1918 (A.H.M.P.- Actas da Comissão Executiva, Uvro 12, fl. 

90v-91. 
142 Cfr. sessão de 6 de Junho de 1918 (A.H.M.P.- Actas da Comissão Executiva, 1918, Livro 13,pp.94-101, vide carta de Artur 

Jorge Guimarães a Barry Parker, datada de 11 de Junho de 1918 (A.H.M.P.- Próprias, Livro 281,11.101, transe, ap. doc..nP7. 
143A.H.M.P.- Atota 1917-18. Livro 74, fl.70-72 e Notariado/Documentos relativos a terrenos e escrituras 1915-1919, Sup.Tomo 

I, fl.336-340. 
144 O terreno não foi adquirido pela Caixa Geral de Depósitos "devido ao exorbitante preço a que foi levado o terreno" (A.M.S.-

Carta do Administrador Eurico Carneira dirigida a Marques da Silva, s.d.); uma carta de 23 de Novembro de 1917 do Administrador 

Dr. Daniel Rodrigues, enviada a Marques da Silva, mostra que pretende seguir a orientação do seu antecessor, Dr. Estevão 

de Vasconcelos reiterando-lhe "o firme propósito [de] promover a realização urgente de todas as diligências atinentes á rápida 

continuação do edifício da Filial da Caixa Económica Portuguesa, no Porto (A.M.S.). 



Marques da Silva a encomenda do projecto. Organizara este um ante-projecto que sub

metera à aprovação da Câmara e que fora aprovado pela Comissão Estética em 21 de 

Maio de 1917. 145 

Importa verificar que o projecto é já datado de Janeiro desse ano, embora o 

requerimento do Conselho de Administração da Caixa seja de 14 de Abril e a memória Marques da snva » o 
projecto da Caixa Eco-

descritiva, assinada por Marques da Silva, tenha a data de 30 de Abril de 17. nómica Portuguesa 

Nela o Arquitecto releva a importância da instituição, os importantes serviços 

prestados, ' não só à economia dos grandes organismos do Estado e particulares como 

à dos pequenos e humildes". 

Por isso, conceptualmente, "assim como a todos deve dar agasalho, a sua feição 

arquitectónica^em opulências desmedidas, antes com dfecrição, de bom aspecto acolhedor, 

grave simplicidade, deve corresponder aqueles fins, na medida que demanda a situação 

especial do edifício no novo aglomerado citadino*. Caracteriza o sítio e, em função deste, 

o eixo do gaveto" que, sendo a parte do edifício de melhor exposição, é também aquela 

para que convergia todo o interesse decorativo das fachadas, não só por ocupar a 

extremidade de um dos blocos das novas edificações (...) como pela situação do edifício, 

relativamente à topografia da Praça". Exalta os valores de silhueta, os aspectos deco

rativos,esculturais ou pictóricos (a policromia, na diferenciação dos materiais). Se as paredes 

das fachadas são em granito, toda a estrutura do edifício será de betão armado.(Esta-

belecia, aqui, Marques da SK/a uma pedagogia do projecto que se aproximava da proposta 

para os Armazéns Nascimento, como veremos.) 

Importa concluir que o projecto de Marques da Silva para a Caixa Económica, tal uma nova image de cidade 

como o de Correia da Silva para os Paços do Concelho, instituem uma imagem, outra, 

de génese sabida, que mais se adequa ao tempo portuense. E assim, como escrevemos, 

"a um conjunto neoclassizante - o de Parker - sucede um gosto europeu de uma outra 

renascença, com referentes na arquitectura francesa e flamenga. ,46 

Tem o parecer favorável de Acácio Lino. José Teixeira Lopes, Guedes de Oliveira e Correia da Silva. 
146 CARDOSO, António (e outros) - J. Marques da Silva Arquitecto 1869-1947, Porto. 1986, p.22. 
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É com anterioridade que o Banco do Minho adquire o seu terreno na Avenida da 

Cidade e, dentro de um quadro legalizador, o projecto do arquitecto Moura Coutinho é 

o primeiro que se apresenta para novas edificações na Avenida. Já ao tempo da actual 

Comissão Administrativa, é remetida à Câmara pela Comissão de Estética o projecto, sem 

a sua aprovação, "por não satisfazer à condição da sua fachada se subordinar à fachada 

de conjunto, elaborada por aquela Comissão".147 

O presidente Artur Guimarães crê que a intenção da Câmara, ao aprovar aquela 

condição, não pretendia impor um tipo único de fachada mas, antes, "estabelecer uma 

certa harmonia na fachada dos novos edifícios para que o seu conjunto fosse belo e 

agradável . (O Regulamento para a concessão de prémios destinados às melhores ° Regulamento para a 
concessão de prémios às 

edificações sob o ponto de vista estético, de 1917, para tal apontava ,48). E se subsistiam melhores edificações 

dúvidas, e se a nova artéria perdia pela falta de variedade, deveria ganhar pela imponência 

não acautelada em relação ao primeiro quarteirão. Exemplifica com a Filial do Banco do 

Minho, cujo terreno foi adjudicado sem condição alguma, e com as adjudicações feitas 

pela Câmara, a que presidia, que se preocupavam fundamentalmente, com a frente do 

lote. 

Fica ali o alerta para a futura elaboração de projectos e, mesmamente, para a 

avisada vocação da Comissão de Estética. Na Comissão Administrativa reiterava-se a ideia A vocação da comissão 
de Estética 

de que as construções na Avenida não obedecem a um só tipo "mas que sejam de forma 

a interessar a vista" e a preservar o bom dimensionamento do lote. 

Adquirira a Companhia de Seguros A Nacional o chão do cunhal formado pela 

Praça da Liberdade e pela Avenida das Nações Aliadas, no Porto, e em Coimbra, pouco 

depois, o chão entre a Avenida Navarro e rua da Lota.,49 Traduzia uma filosofia e uma 

147 Ctr. sessão de 6 de Junho de 1918 (A.H.M.P.- Actas da Comissão Executiva, Livro 13, pp.94-101. 
148 O Regulamento, aprovado em sessão de 6 de Julho de 1917, ao estabelecer prémios pecuniários e anuais, especifica que 

o primeiro prémio será "concedido à mais bela fachada de edifício construído na futura grande Avenida da Cidade, já iniciada" 

e que o segundo prémio será também atribuído à mais bela fachada[...], tendo preferência os edifícios dos bairros centrais e nestes 

as edificações que formem as esquinas das ruas, largos, praças ou avenidas". No capítulo IV é bem expressa a preferência dada 

" [às] edificações cujos proprietários e autores sejam cidadãos portugueses" (p.6) ( - Regulamento para a concessão de prémios 

destinados ás melhores edificações sob o ponto de vista estético / Aprovado em sessão de 6 de Julho de 1917. Porto, Imprensa 

Social. 1917). 

O terreno de Coimbra fora adquirido em 1 de Junho de 1918. 3 6 3 



prática defendida p a Fernando Brederode ,5° dentro da Companhia, porque além do mais, 

os prédios "firmavam o crédito da Companhia, na sua qualidade de valores bem aparentes, 

bem visíveis, aos quais a maledicência não pode atribuir uma existência apenas fan

tasmagórica". 

Os projectos de Giveira Ferreira, sensivelmente da mesma data,151 para os edifícios 

do Porto e de Coimbra, correspondiam a valores de redundância e efeito, com um palacete 

em estilo neomanuelino para o Porto, "vigorosa prova de patriotismo" e "louvável serviço 

à arte portuguesa, com o ressurgimento de um estilo hodiernamente desprezado",,52 e 

um projecto ecléctico para Coimbra, com reminiscências joaninas, excessiva estatuária, 

fenestramento avulso, um desregramento nas adens - ambos rematados p a torreões de 

diferente morfologia. 

Que estes dois projectos tenham sido substituídos pelos de Marques da Silva e 

Jaime Inácio dos Santos, com um espírito cosmopolita, algo significa na sua historicida

de. 153 

Marques da Silva projectará, de facto, o edifício de A Nacional, valendo-se da 

experiência da Caixa Económica Portuguesa. Nos finais de 19, apresenta o esboceto dos 

dois prédios de arranque da Avenida, subordinados ao seu eixo, e, em Abril de 20, o 

delegado no Porto de A Nacional requer a substituição do projecto de Oliveira Ferreira 

pelo de Marques da Silva. 

A memória descritiva, deste, justifica a necessidade da organização de novo 

projecto, visto que o perímetro da planta devia ser determinado pelos alinhamentos dados 

Fernando Brederode foi vereador da Câmara Municipal de Lisboa e Ministro da Marinha de 26 de Junho a 19 de Julho de 

1920 e deputado democrático em 1921. Dirigiu várias companhias de seguros. Em A Nacional instituiu títulos de trabalho 

que possibilitavam aos empregados participarem nos lucros a distribuir; vide A Nacionalf...] Relatório do Conselho de 

Administração[...), Lisboa 1925, p.10. 

Vtde fotografias dos alçados dos projectos de Coimbra e Porto, com dedicatória de Oliveira Ferreira a Marques da Silva, 

estando o de Coimbra datado de 1919(A.M.S.). 

CFR. RUBENS - O ressurgimento do estilo manuelino in "A Ilustração Portuguesa', 2, 1918, p.178. 

O projecto de Oliveira Ferreira havia sido aprovado em sessão de 30 de Abril de 1919. A Comissão de Estética aprovara-

-o quanto ao seu valor artístico, levantando apenas o problema do alinhamento, e a Terceira Repartição punha a condição do 

recuo dotorreãoparaoalinhamentodoterrenoadquiridope lo requerente (A.H.M.P.-Licença de obras 1919, Livro 352(271 ),pp.475e 

segs.). 
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pela Câmara 'pelos quais o gaveto fica tangente a uma perpendicular ao eixo da Avenida 

das Nações Aliadas, tirada a 4 metros do vértice do ângulo dos alinhamentos".154 

O edifício destinava-se a locação e o programa abrangia lojas de comércio, escri

tórios na Is, 2e e 39 andares e habitação no 4S andar. A entrada dos andares é feita por 

duas portas ao lado do torreão que conduzem a um hall. donde partem as escadas e 

o ascensor, e, nos andares superiores, passerelles permitem a ligação aos escritórios 

e habitações, permitindo uma maior iluminação e ventilação. 

A disposição dos pátios e o vazio do hall permitem "uma considerável superfície 

de aeração do interior do prédio'. A parte interna da edificação, composta de pilares e 

vigas de betão armado, acentua os valores de penetração, diversamente das propostas 

de Oliveira Ferreira. 

As fachadas, de pedra, tinham cinturas de betão armado ligando a parte saliente 

dos bow-windows que nos dão uma grande movimentação e efeitos de claro/escuro. Na 

parte inferia, prevêem-se revestimentos de mármore, degraus de cantaria, e a parte superior 

era revestida de materiais artificiais. 

O torreão de ângulo, acima das lucamas, é de betão de cimento armado e a 

cobertura dos telhados é de ardósia e telha. Segundo o Arquitecto, porque o edifício 

ocupava uma posição de destaque, procurava valorizã-lo em função do seu destino e 

pensa que "os seus elementos deveriam conjugar-se com a feição arquitectónica mais 

preponderante no Porto. Essa feição, a (seu ver) sofre a influência da Renascença 

Flamenga". Daí a justificação para o remate da construção. 

A cornija, do lado da Avenida, achava-se a 19 metros de altura pois que a parte 

superior é um andar de lucarnas. 

Queria, pois, o Arquitecto fazer passar uma ideia que lhe era cara, isto é, a de 

que um edifício de ângulo deve ser mais alto do que os contíguos. Mostrava, neste caso, 

uma consciência do local e as relações que se estabeleciam, quer para o lado da rua do 

Almada, quer da Avenida, com o pavimento das ruas a subir consideravelmente. 

164 Vide a Memória do projecto de Marques da Silva (A.H.M.P.- Licença de obras. Livro 365(296)). 



Não era, portanto, o lado especulativo - frisava - mas a situação especial que o 

imóvel ia ocupar num espaço amplo, servindo de encontro às grandes edificações que se 

mostravam ao longo da Avenida. 

A Comissão de Estética julga o projecto excelente e este é aprovado em Câmara, 

em 12 de Junho de 1920 ,55, no mesmo dia em que é aprovado o projecto de Correia 

da Silva para os Paços do Concelho, após alterações ao projecto inicial.156 

lnsista-se que é o esboceto de 19 que fixa o arranque da Avenida, a configuração ° esboceto de 19 e o 
arranque da Avenida 

sectorial de um centro representativo, a sua imagem urbana impressiva e monumental, 

e a arquitectura proposta (uma nova tipologia) se, de facto, não resolve o intimismo que 71 

Parker parecia desejar para a Praça de D.Pedro, há uma valorização do estrangulamento, 

como intuição urbanística, que a solução proporciona, com a consolidação dos dos edifícios, 

o de A Nacional, no alinhamento ocidental e o Prédio Pinto Leite, no oriental (depois 

Bank of London & South America). 

O estilo tem aqui um carácter instrumental, configurador da cidade (da Avenida), 

num quadro de similitudes e de tempos cronológicos possíveis no arranque da Gran Via, 

em Madrid, e, concretamente, no prédio da Union y el Fénix, também uma seguradora, 

da autoria dos arquitectos franceses Jules e Raymond Février (1905-1911). ,57 

155 A.H.M.P.- Licença de obras, Lh/ro 365(296),ph.86-96. 

A primeira pedra do edifício dos Paços do Concelho será lançada no dia 24 de Janeiro desse mês, no âmbito das Festas 

de S.João. 
157 Vide ALONSO PEREIRA, Ramón - Madrid 1898-1931/ De Corte a Metropoli. Madrid, 1985. 3 Q A 



1.3. Os edifícios de A Nacional e Pinto Leite. A zona VI da Avenida. A Avenida 

das Nações Aliadas. 

O edifício de A Nacional, por quanto afirmámos, invocando o programa e a memória 

descritiva do seu projecto, pelo que revela como objecto arquitectónico, institui-se em 72 

epfrome de referências, de ganhos ideológicos, campo semântico de interrelações formais, 

funcionais e técnicas que importa exemplarmente analisar, muito além da visão puramente 

fenomenológica, da imediatez, na expedita ancoragem visual e adequação ao sítio. 

Para Fernando Brederode, como vimos, mais lhe convém a linguagem formal, a A Nacional « a capa
cidade de simbolização 

capacidade de simbolização, de explicitação de um poder que se ajuste aos objectivos 

da Companhia de Seguros; para Marques da Silva é toda a lógica do projecto, desde a 

génese das formas a um quase estilo, a uma totalidade arquitectónica na qual os aspectos 

práticos e instrumentais convivam com a artisticidade do projecto e da arquitectura edifi

cada 

Se se coloca o trânsito dos modelos (o caso madrileno poderá não caber na 

informação), há que retomar as palavras do Arquitecto, as referências franco/flamengas 

que poderiam ser de Escola ou Mestre - algum Laloux das Câmaras Municipais de Tours 

e de Roubaix - mas também a cultura da viagem, isto é, a visita de Marques da Silva a 

Anvers, em 1913. Aí a rua Leys, com a Norwich Union e o Metrópole Hotel, é uma imagem 

retida e transposta no saber das fontes e no cruzamento das linguagens, necessariamente 
redutoras. A planta de A Nacional e o 

gaveto 

A planta de A Nacional, na sua morfologia, ajusta-se ao gaveto sul/nascente do 

primeiro quarteirão, em forma de trapézio, com um eixo de simetria coincidente com a 

bissectriz sobre o ângulo da edificação. 

O alçado tem uma nítida composição vertical tripartida, da base ao coroamento, 

com uma zona de transição, das lucarnas aos vãos amansar dados, e, no seu ordenamento, 

há na base um desenho mais seco nas lojas comerciais a que se seguem os andares 

de escritórios, rematados pelo entablamento, e um quarto andar e mansarda destinados 



a habitação. m 

Os quatro andares são legíveis na fachada, mas a ênfase do desenho, no corpo 

central, rematado pelo torreão com lanternim, vai para os três andares de escritórios de A legibilidade dos andares 
em fachada 

tripla fenestração, com o forte desenho de uma zona de intercolúnios com colunas jónicas, 

adossadas, sobre plintos, ao nível dos dois andares rematados por consolas historiadas, 

com cabeças de leões de fortes jubas, suportando o entablamento por um frontão de 

volutas, interrompido por uma carteia com as armas nacionais e a esfera armilar - um todo 

sobrepujado pelo símbolo da instituição, (o Génio da Independência)159 e duas figuras 

femininas reclinadas sobre o frontão, simbolizando Seguro e Vida, Acidente de Trabalho. 

Entre o entablamento deste e o entablamento contínuo a legenda A Nacional, 

inscrita em carteia oblonga, de mármore preto e letras douradas. 

Tal como a planta revela, hâ no desenho da fachada geral a aglutinação de três 

corpos, o corpo correspondente ao torreão que vimos analisando e os dois corpos laterais 

nos quais se inscrevem os bow - windows, rematados por lucamas, dentro de um gosto 

de uma primeira renascença francesa, com janelas de varanda num vão de colunas, sobre 

plintos, com impostas de ressalto, um arco de volta perfeita, com um tímpano de carteias. 

As janelas suportam um entablamento sobre o qual se eleva um frontão caprichoso, com 

ornatos e as capitais S/V (Seguros de Vida) e S/F (Seguros de Fogo), pequenas aletas 

e remates em forma de urnas. 

O bow - window requebra o desenho das fachadas laterais, acentua a desejada 

verticalidade de um edifício remate e estabelece sábia ligação, na parte superior, com os 

tectos amansardados, ornamentados por uma grelha de NN e esferas armilares. 

Os dois alçados denunciam, na maior legibilidade do desenho, os quatro andares 73- 74 

(e nestes a ambígua zona de habitação) com amplas fenestraçòes nos andares de escri- 75 - 76 

No relatório de Marques da Silva, de 16 de Fevereiro de 1923, fala-se explicitamente de um quinto andar nas águas-turtadas, 

aliás, evidente nas pequenas janelas que ladeiam as lucamas. 

O Génio da Independência, "essa fogosa e sublime estátua que na base do Monumento dos Restauradores, em Lisboa, traduz 

[...] o esforço heróico e redentor dos portugueses..." (Palavras do delegado da Companhia no Porto, Alfredo Meireles dos Santos, 

proferidas na homenagem ao Dr. Fernando Brederode. em 26 de Agosto de 1928.) Obra de Simões de Almeida, colocada no 

monumento da Praça dos Restauradores, na vizinhança da sede da Companhia. 
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tórios e maior parcimónia nas janelas de peito do quarto andar, entre pilastras, também 

elas suportando um entablamento com consolas invertidas, frontões quadrangulares, com 

desenho relevado no qual avultam elementos vegetalistas, a esfera armilar e a letra capital 

N - um jogo redundante de alusões e, mais uma vez, na ambiguidade de um discurso que 

necessariamente se precipitava em nacionalismos.,à0 

Mas a merífica imagem, ampliava-se na iconografia, no fascínio das cornucopias 

da abundância - bem evidentes, já na Estação Central - que rematam os ângulos superiores 

sobre as vergas, de arcos abatidos, das seis janelas do terceiro andar. 

Na articulação das partes, modelando e revelando o corpo do torreão, estabelece-

-se um nexo de passagem de um desenho cavado, que atribui à luz um sábio valor formal, 

afinal um corpo de ligação que do rés-do-chão conduz ao nível do andar das lucarnas, 

um volume pertinente no qual se inscrevem as entradas do edifício. 

Os portais, num enquadramento de colunas dóricas, são encimados por um óculo 

de transição, ladeado por dois atlantes que suportam a varanda corrida de balaustres, 

junto às janelas do primeiro andar encimadas por um símile de frontão com carteias 

incorporadas e as legendas A NACIONAL/FUNDADA EM 1906 e A NACIONAL/CAPI

TAL 900 CONTOS (lidas em paralelo com SEGUROS DE FOGO e SEGUROS DE 

VIDA, das contíguas janelas de corpo do torreão). 

Há uma diferenciação progressiva nas baias e no desenho das janelas e na 

prumada destas, e em seu remate, janelas de varanda, de balaustrada convexa (um novo 

ritmo), cobertas por cúpulas semi-esféricas, oscilando entre a bggia e o templete, assumem 

um valor estruturante e unificador do todo da edificação, com a mesma eficácia com que 

o faz a varanda corrida do primeiro andar ou o entablamento ondulante, com o seu peso 

de luz e sombra, nos silhares de ressalto (almofadas de luz) dos umbrais das janelas dos 

três andares intermédios. 

l é 0 O próprio título da Companhia, A Nacional, prestava-se às alusões, embora o neomanuelino de Oliveira Ferreira mais se 

ajustasse a um projecto nacional que não este. Era, todavia, óbvia a necessidade da afirmação de uma Companhia que se 

desejava de capitais nacionais e no momento da inauguração do edifício o discurso oficial e oficioso era tendencialmente 

nacionalista. 



Religação. ainda, acenluada pelo repetido desenho das arcadas do rés-do-chão 

ou das bandeiras das portas, esquadrias e caixilharia geral do edifício que se desejava 

mais doce no rés-do-chão. 

O lanternim resume o mesmo jogo formal de formas brincadas que o betão armado 

mais possibilita. Um terraço quadrangular remata a cúpula de escamas e uma balaustrada 

cerca o torreão. Nos edículos de ângulo escudos das quatro cidades - Lisboa, Porto, 

Coimbra e Braga. '61 No corpo do lanternim, ainda, dois pavimentos ligados por arcobotantes 

e pináculos e o relógio do tempo e dos tempos que se desejavam à maneira de Gand 

ou de Westminster. ,62 Eram as horas da Nacional... 

O espaço interno explicita valores de funcionalidade, na fluidez do percurso movi- ° s val° 
nalidade 

mentado até ao hall de distribuição, com luzzenital que atravessa um pé direito quádruplo 

e arejado pela parte superior. Aeração e iluminação adicionada pelos pátios vizinhos do 

hall aonde se localizarão os serviços de higiene. 

A passerelle dos andares recebe (dos lanços de escada circular ou do elevador) 

e distribui nas três direcções,bem marcadas, dos espaços do torreão ou das divisões 

sobre a Avenida ou a Travessa de D. Pedro. 

A planta repetitiva dos diferentes níveis acentua os valores pragmáticos da cons

trução, numa racionalização de espaços que as estruturas em betão (pilares e vigas) 

agenciavam. 

Respondia, deste modo, a um programa bem explicitado pelo Arquitecto e que se 

cumpriu sob a sua cuidada direcção e administração das obras. Respondia, outrossim, aos 

principais objectivos da encomenda, nos valores de representação, fiabilidade, rentabilização 

dos solos e do volume edificado. 

São óbvias as diferentes fontes arquitectónicas e decorativas subjacentes ao 

projecto e a sua formulação permite-nos verificar um processo aditivo ao longo de um 

volume, todavia articulado, em subsistemas massivos. 

'61 Inicialmente estivera previsto o escudo de Viana do Castelo e não o de Coimbra (A.M.S - Minuta de Relatório, de 16 de 
Fevereiro de 1923). 
162 Cfr. Carta de Brederode a Marques da Silva, de 28 de Fevereiro de 1923 (A.M.S). "370 



Não há propriamente uma hierarquização programática ou, a havê-la, ela é, funda

mentalmente, um pressuposto operativo que realiza a cave, coloca as lojas comerciais no 

rés-do-châo, a habitação nos últimos andares e, necessariamente, os andares de escritórios 

nos pisos intermédios, e aí, sim, com a atenção devida ao fenómeno da terciarização e 

à instalação da Delegação da Companhia no Porto. 

Há, todavia, uma hierarquização do léxico das formas que progridem e saturam A hierarquização do léxico 
das formas 

e se recortam em desníveis, saliências e silhuetas. Há ainda uma hierarquização dos 

materiais, com a alvenaria e granitos em perpianho, das pedreiras de S. Gens, e a parte 

superior das fachadas revestida de materiais artificiais, com a utilização do cimento, ferro, 

telha e ardósia. 

As fachadas desejavam-se em cantarias lavradas e, embora a empreitada das 

primitivas fundações, tomada pela Sociedade Cooperativa de Produção dos Pedreiros 

Portuenses, ,63 não nos permita ajuizar dos preços dos materiais, a obra de jornal, 

executada pela mesma Sociedade,,64 e os fornecimentos de pedra permitem-nos acercar 

dos critérios que levaram o Conselho de Administração da Companhia a deliberar que as 

fachadas, em vez de cantarias lavradas, fossem revestidas a cimento.165 Os fornecimentos 

dos carros de perpianho mantiveram-se entre os 13SO0 e os 15$00 (a braça) mas os 

pedidos de aumentos de salário eram constantes (Em Junho de 1920 a gama de salários 

ia de 3$80 a 1$50; em Novembro de 4$80 a 3$90). 
O betão armado é o material estruturante da construção e, já, em Fevereiro de o betão armado como ma

terial estruturante 

1920 (ainda não havia sido pedida oficialmente a substituição do projecto de Oliveira 

Ferreira), Marques da Silva apresentava à Administração orçamentos e plantas das funda

ções da obra de betão e cimento armado, dos construtores Moreira de Sá e Jean Ducassé, 

com manifesta preferência por este último, 'não só por serem os preços mais inferiores 

163 O primeiro pagamento à Sociedade Cooperativa é de 1 de Janeiro de 1919. 
164 Cfr. Carta de FernandoBrederodeaMarquesdaSilva.de 1 de Maio de 1920, dando conformidade à organização de trabalhos 
proposta pelo Arquitecto, com o encargo da Sociedade Cooperativa dos Pedreiros Portuenses da execução, a jornal, das 
cantarias, argamassas e alvenarias dos muros "mediante a remuneração de 12% [...] unicamente sobre os salários". (A.M.S.) 
165 (A.M.S.) Carta de 23 de Abril de 1920 de Marques da Silva a Fernando Brederode. 
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como pelas bocas referências (...) da seriedade e competência do preferido".,66 

Estimava, à data, a Administração valores globais na ordem dos 60 000800 

que abrangeriam sub-solo, casa forte, vigas principais, pilares, suportes, vigamentos, pila

res do quarto andar e tecto, estruturas do hall e três pequenos terraços anexos ,67, 

mas os pagamentos, até ao final desse ano, atingiram valores que se aproximavam já dos 

80 000$00. 

O betão facilita também a construção dos bow-windows, elementos de dife

renciação e modeladores, com ganhos sobre a rua e ampliação de áreas. Os bow-win

dows constituirão uma quase invariante nos projectos de Marques da Silva, com múltiplos os bow-windows • a 
escrita 

valores semânticos desde a Vila Eugenia (dos Ramos Pinto), na Granja, à sua própria 

Casa/atelier ou mesmo à Casa de Serralves. 

Sobre eles teorizara, implicitamente, o Arquitecto quando, a propósito da Casa 

das Carmelitas e da sua loggia, fizera a apologia da legislação parisiense de 1902, de 

Louis Bonnier.168 A sua escrita anima a fachada, normalmente ajusta-se racionalmente 

às baias das peças de estar, alargando-as, como na Casa/atelier, na Casa de Serralves, 

e há que vê-lo em função de um clima húmido, como fonte de luz e calor (a sua génese 

inglesa tal supõe, bem como os valores do pitoresco...).IM 

No edifício de A NacioneA, o bow-window projectado inicialmente supunha a 

pregnância de um elemento distintivo muito ligado a 1900, isto é, o seu suporte, que, no 

caso, seriam dois gigantes esculturados. Mas as necessidades urgentes do acabamento 

do edifício e as respostas não tão rápidas do escultor Sousa Caldas levam Marques da 

Silva à sua substituição por consolas, "conquanto sinta, como artista, não poder levar à 

execução um dos elementos decorativos do projecto que mais (o) interessava". ,7° 

164 Era o construtor da obra de betão armado dos Armazéns Nascimento e o seu nome era bem aceite na cidade na formulação 

e execução dos perfis da rua de Sá da Bandeira, junto ao Mercado do Bolhão. 
167 O primeiro pagamento, por conta, a Jean Ducassé é de 4 000$00 e realizou-se em Maio de 1920. 
168 Vide Capítulo III. Já o regulamento parisiense de 1893 reconhecia abertamente o seu uso ( Cf r. CHEMETOV, Paul e MARREY, 

Bernard - Architectures à Paris (1843 - 1914. Paris, Dunod, 1984, pp.80-82 

169 Para François Loyer a sua transposição para França deve-se ao estilo balnear e ao trânsito para a arquitectura parisiense 

através dos palacetes aristocráticos e seus jardins de inverno ( LOYER, François - Paris XIXsiècle /L immeuble et la rue, Paris, 

Fernand Hazan.1987, p. 389-390. 
170 A correspondência trocada entre o Administrador Hipólito de Araújo e Marques da Silva, em Novembro de 1924, mostra a 3 7 2 



As consolas não terão, de facto, em Marques da Silva o valor enfático que lhe 

dá, na mesma época. Oliveira Ferreira, nos Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia ou 

Correia da Silva nos Paços do Concelho do Porto.171 Elas ajudam a construir uma gramática 

de 1900, menos evidente no Porto, e mais óbvia, em Lisboa, exemplarmente em Norte 

Junior, nalgum Ventura Terra... Mas pela ruptura da escala,ou por uma espécie de escor

regamento, institui-se por vezes, como um elemento caracterizador do art nouveau. 

(O suporte da loggia do edifício das Carmelitas, de Marques da Silva, tal situação 

exemplifica). 

No trânsito dos modelos à tipologia, no caso de A Nacional, há um processo de Dos modelos à tipologia 

adequação ou variante - um esforço de diferenciação - que a fusão de elementos pro

porciona, com os dois bow-windows, a escultura ornamental, os campos relevados, a 

inserção do lettering, alguma policromia dos materiais. 

De Eclectismo se deverá falar, ao nível dos estilemos, "mas pelo jogo de massas ° Eciectismo 

e pela escrita doce", pelos valores plásticos "pós-haussmanianos", pela intuição mediata 

do Barroco portuense, possibilitam-se valores de um art nouveau reformulado, também 

aceitável, noutro entendimento formal, no edifício de O Jornal de Notícias, na zona VI 

da Avenida. 

O prédio de A Nacional, em finais de Dezembro de 1924, está quase concluído, 

tem já instalada a delegação da Companhia, desde Junho, e estão alugados alguns dos 

outros 25 escritórios que compõem os seus quatro andares. 

Mais acrescenta o relatório da Companhia, relativo a esse ano, que "na opinião 

geral (é) o mais belo e imponente edifício que se tem construído na Avenida das Nações 

Aliadas" com os seus sete pavimentos onde se empregaram materiais caros como o ferro, 

cimento, mármore, madeiras do Brasil, os vitrais de arte, de Plácido Antunes, a escultura, 

de Sousa Caldas..., "para provar à saciedade a competência e o zelo com que o arquitecto 

necessidade urgente do cumprimento de prazos. A Companhia queria inaugurar, de facto, a delegação em 31 de Dezembro de 

1924 (Vide a carta de Brederode, de 7 de Novembro de 1924 (A.M.S). 
171 Num quadro de excepção, as consolas das fachadas laterais do Teatro de S. João, de Marques da Silva, têm idêntico valor 

enfático mas na adequação historicista do projecto. 



José Marques da Silva administrou a execução da obra, que o seu privilegiado talento de 

artista e a sua segura ciência de construtor projectaram". ,72 

O cuidado acompanhamento das obras pelo Arquitecto e os seus registos con-

firmam-nos e indicam-nos um enquadramento sociológico que nos permite fazer o elenco um enquadramento so
ciológico 

de mestres, construtores, oficinas, materiais e seus fornecedores); testemunha a flutuação 

dos preços, um cenário movente ou de instabilidade (nacional e internacional), as recla

mações dos operários, movimentos e greves (com as estratégias honradas da Companhia 

e de Marques da Silva) e ainda os cenários revolucionários de 1926, de 3 de Fevereiro 

de 1927 (com marcas indeléveis no edifício de A Nacional).173 

Que aqui se instale o Diário de Notícias ou o Automóvel se espelhe nas suas 

montras são factos sociológicos não desprezíveis. 

Em 26 de Agosto de 1928 foi prestada homenagem ao Dr. Fernando Brederode, 

fundador e director da Companhia, com o descerramento de um busto, da autoria de 

Sousa Caldas, no átrio de A Nacional. Um penda patriótrico, ou vagamente nacionalista, 

perpassava as palavras do delegado da Companhia sobre "o acrisolado patriotismo de 

Brederode, apaixonado do seguro de vida e do mutualismo (seguros que até 1907 estavam 

nas mãos quase exclusivas de companhias estrangeiras). 

Fernando Brederode, homem da República, confirma a génese nacional da Com- Fernando Brederode » o 
panegírico da mutualidade 

panhia, faz o panegírico da mutualidade nas suas diferentes versões, louva Sousa Caldas 

e Marques da Silva" que com (...) o seu talento privilegiado concebeu e com a sua 

competência, zelo e honestidade executou (aquele) edifício.,74 

Vide A Nacional [...] Relatório [...], Lisboa, 1925, p. 44; no relatório mostra-se também a zelosa administração do prédio de 

Coimbra feita pelo engenheiro Abel Dias Urbano, para tal incumbido por Inácio dos Santos, o arquitecto da obra, ter deixado de 

residir em Coimbra ( o.c. p.45). 
173 A pedra é proveniente de S. Gens e é fornecida por Joaquim José Alves, António Monteiro e António Ribeiro; o asfaltamento 

esteve a cargo da firma Manuel Terra da Silva & Filho Sucr; as obras de mármore foram adjudicadas a Domingos Fernandes, 

Pedro Pardal Monteiro & Filho, Oliveira & Silva, A Industrial Marmorista; a obra de trolha é de Manuel da Silva Rocha, a de 

pichelaria da União dos Picheleiros; os vidros são de André Michon Sucessores; as portas fortes da Fundição Peixoto Alves 

e Ca; a serralharia é de Manuel Vieira e Ca; a pintura é de Sousa & Moreira: a moldagem em gesso é de António Cândido Claro; 

o pára-raios de Carlos Fuchs Lda. São referidos o mestre carpinteiro Manuel Domingos dos Santos, os louseiros Serafim Ferreira 

e José Pereira Campos. Como se verifica, quase na totalidade são firmas e mestres portuenses. 
174 a r . O Comércio do Porto. 28 de Agosto de 1928. 



Concluamos que Marques da Silva apresentou uma arquitectura de ganhos e os conjuntos e subcon
juntos monumentais 

sucesso, no quadro de uma burguesia portuense mais interessada em conjuntos e sub-

-conjuntos monumentais, com os sinais evidentes da sua própria individuação, não perdendo 

a avenida a "homogeneidade dinâmica" de que fala José-Augusto França.,75 E isso era 

possível porque esta respondia a um tempo psicológico, quase indistinto, embora cada 

prédio instituísse genéricas rupturas funcionais a ver com o comércio, os serviços e a 

habitação. 
A Avenida como solução urbanística ajudará a este entendimento interactivo, à os anos 20-50 da Avenida 

e as tipologias de edi-

aferição da presença urbana dos arquitectos que nela projectarão, conquanto o programa f iC a ç a o 

estilístico e monumental a Marques da Silva se credite no seu primeiro agenciamento. 

Os anos 20-50, de uma geografia portuense, quanto a programas e tipologias de 

edificação, estão ligadas, sobremodo, ao comércio e serviços e alguns edifícios públicos 

aqui encontram a sua exemplificação. E esses anos se completam, quando na abrangência 

e na interacção perspéctica Avenida e Praça mutuamente se interpenetram. (Desde já se 

afirma que os anos 30 só os entendemos, na Praça, com os projectos de Manuel Marques 

para a Farmácia Vrtália (1934) e Camisaria Central (1934) e com Almeida Júnior no edifício 

do Café Imperial e Agência de Publicações (1933-34). 

Os anos 20 da Avenida são feitos desta relação instauradora que passa por A 

Nacional, o Prédio Pinto Leite e os Paços do Concelho.176 

Se o alinhamento ocidental da Avenida, no seu primeiro quarteirão permitira um 

rápido talhonamento e a maior autonomia do lote, com a aquisição de terrenos concluída 

em meados de 1919,177 o alinhamento oriental, pelo t ea do rasgamento da Avenida, com 

a inserção nesta da rua de D. Pedro, implicou pré-existências determinantes das soluções 

arquitectónicas. Afinal, uma espécie de cerzimento do tecido urbano que exigiu a aquisição 

175 FRANÇA, José- Augusto- A Arte em Portugal no século XIX, vol.ll, Lisboa, Bertrand, 1966, p.331. 

O projecto dos Paços do Concelho é aprovado por proposta do vereador Caetano de Oliveira em 9 de Junho de 1920, 

evitando-se o segundo concurso. Desejava-se, outrossim, que a construção fosse feita sob a direcção do autor do projecto "não 

só por ser o único competente para a defesa e boa realização da sua própria obra, como por um principio de economia" visto 

"o autor do projecto ser funcionário do Município" (apud A. de Magalhães Basto - Os diversos Paços do Concelho da cidade 

do Porto [...], o.c. p. 64. 
177 Cfr. TAVEIRA, Vasco - A Avenida da Cidade in " O Tripeiro ", 2asérie, 12 (120), 15 de Junho de 1919. pp. 234-236. 3 7 5 



de terrenos até ao alinhamento, criando novas frentes para os edifícios da rua de D. Pedro 

que totalmente se anulava, deixando apenas um espaço residual, correspondente a uma 

fracção da antiga rua do Bispo (da sua génese), a travessa dos Congregados, barrada 

pela construção do edifício Borges & Irmão sobre a Avenida. 

Entretece-se o velho e o novo. por um processo de acrescentamento ou por 

mimetismo de fachadas redesenhadas, dentro de uma nova lógica projectual, e com 

programas diversos dos pré-existentes que o corte transversal das edificações bem explicita. 

Só nos começos dos anos 20 se completa a aquisição de terrenos para o alinha

mento do primeiro quarteirão do lado oriental e, deste modo, se estabelece um pendant 

construtivo com o quarteirão do lado oposto. Desapareciam assim, o edifício do Hotel 

Francfort e do Café Chaves, no gaveto da rua de D. Pedro e do Laranjal, amputava-se 

o Crédit Franco Portugais, no gaveto da rua de D. Pedro e de Sá da Bandeira (Sampaio 

Bruno) e eram afectadas áreas das instalações da filial do Banco Minho, na mesma rua 

de Sá da Bandeira, que começava a curar de instalar-se no quarteirão ocidental, na área 

a norte de A Nacional. Aquele último prédio, pertencente ao banqueiro Dr. Pinto Leite, 

desamparado sobre a nova Avenida, exigia, de acordo com o esboceto de Marques da 

Silva, de 1919, a monumentalização do gaveto e o avanço sobre o alinhamento. 

Vai nesse sentido o requerimento à Câmara, de Pinto Leite, datado de Julho de o edifício Pinto Leite 

1922, acompanhado do projecto e memória descritiva de Marques da Silva, da mesma 

data, com plantas, dois alçados e cortes, com a explicitação do velho e do novo.178 

A fachada sobre a Avenida pretendia-se completamente nova o que não acontecia 

na rua de Sá da Bandeira. De acordo com o alinhamento dado pela Câmara, a tangente 

ao gaveto ficava adentro 30 centímetros do edifício existente, isto é, proporcionava-se a 

composição desejável ao Arquitecto, com os torreões dum lado e de outro da Avenida 

a terem o seu centro na perpendicular do eixo da Avenida, eixos ordenadores que supunham, 

como já escrevemos, os Paços do Concelho no vértice dessa perpendicular. E repetia-

-se, sensivelmente,o mesmo programa de A Nacional, com lojas comerciais no rés-do-

A.H.M.P. - Licenças de obras. 1924. Uvro 440 (438), fis. 18-51. 376 



-chão, quatro andares de escritórios e habitações nos vãos dos telhados. 

A frente do edifício, em que estava a filial do Banco do Minho, permitiria abrir 

pátios para a iluminação da parte que o Crédit Franco-Portugais ocupava, bem como de 

novas edificações. Pretendia-se que a fachada existente sobre a rua Elias Garcia (rua de 

D.Pedro) se transformasse em parede interna a que se ligariam as novas paredes lon

gitudinais. 

A tessitura do velho e do novo era ainda bem lograda sobre a rua de Sá da A tessitura do velho e do 
novo 

Bandeira, através de um bow-windowóe suturação. E, mais uma vez, afirma Marques da 

Silva que "com simplicidade e parcimoniosamente procurou variar-se a (...) silhueta, tanto 

em planta como em recorte da fachada." O bow-window, rematado por uma torre pon

tiaguda, era ainda um contraponto do corpo amansardado de A Nacional, sobre a rua 

da Fábrica. 

Em Agosto de 23, Pinto Leite junta cálculos das vigas e colunas de cimento armado 

cuja falta lhe retinha o projecto e, em 24, pequenas modificações são introduzidas no 

projecto inicial, pensamos que da autoria do engenheiro técnico C. Faria, que se traduzem, 

fundamentalmente, no encurtamento da fachada do lado sul, evitando o apeamento de 

parte do prédio aí existente e o incómodo para os inquilinos. 

Com a aquisição do prédio pelo Bank of London & South America, realizam-

-se obras de ampliação e transformação, após Março de 1930, adaptando as instalações 

dos escritórios ao Banco, sem reflexos na imagem inicial proposta por Marques da Silva.179 

Obras executadas sob a direcção do engenheiro civil Mário Filgueiras, que tem um pa

pel importante na resolução da obra de betão armado, elas têm o parecer favorável da 

Comissão de Estética, composta por Guedes de Oliveira, Acácio Lino, Correia da Silva e 

Monteiro de Andrade (Engenheiro Chefe da Terceira Repartição). 
Neste primeiro tramo da Avenida, dos anos 20, verificamos que no quarteirão de o primeiro tramo da Ave

nida no lado oriental 

A Nacional se edificam, de raiz, os prédios do Banco do Minho, da casa bancária Espírito 

Santos Silva e as "seis moradas de casas" de José Soares da Costa, e na frente oriental 

Idem, ibidem, Uvro 504 (577), tis. 101-133. 
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sucedem-se ao prédio Pinto Leite (ainda em obras em 30) o conjunto do chamado S^grupo, 

estudado pelo Engenheiro Casimiro Barbosa, (constituído pelos prédios de Moreno e C9, 

Álvaro de Sousa Fontes e Maria Augusta Fontes) a que se segue o segundo grupo, 

formado pelo Banco Lisboa e Açores, de Moura Coutinho, e o primeiro grupo com os 

prédios Borges & Irmão, Lima Júnior e o da delegação do Montepio Geral no Porto. 

Tentava-se, no lado oriental, uma maior harmonização nas fachadas, de acordo 

com a proposta, de 1922, do vereador Caetano de Oliveira na Comissão Executiva, ao 

propor a activação das obras da Avenida e o levantamento das fachadas que, ' por motivos 

de equilíbrio estético, devem ser de conjunto e agrupadas..." '80 

O vocabulário é sensivelmente o mesmo nas edificações deste primeiro tramo, 

com remissões e espelhamentos óbvios nos dois Bancos do arquitecto Moura Coutinho, 

com tipologias parisienses, de alguma erudição (mas muito difundidas nos manuais de 

construção civil de Santos Segurado,81), com a segurança de desenho que lhe conhecemos, 

mais exemplarmente, no Teatro-Circo de Braga (1908). 

A casa bancaria Espírito Santo Silva, composta de seis pavimentos, com um A casa bancária Espírito 
Santo Silva 

programa para dependências bancárias e dois andares para habitação, com projecto de 

Carlos Mourão e do Engenheiro António de Almeida, insere-se na mesma lógica de projecto 

e realiza uma fachada de cantaria, de granito de S. Gens, e alvenarias rebocadas, com 

carácter sóbrio, "severo e forte no seu conjunto sem perder a harmonia na sua forma". 

Apresenta um esquema compositivo de dois corpos extremos salientes e o corpo central, 

com colunas dóricas, marca nitidamente a parte destinada ao Banco. 

O entablamento assenta nos capiteis a sua cornija, contorna os corpos salientes, 

formando um frontão que lhes serve de remate (com uma teoria de leões). No coroamento 

dos dois andares de habitação está a mansarda, sem quaisquer pormenores decorativos, 

com cércea inferior aos dois edifícios de encontro. As varandas dos dois corpos laterais 

assentam em consolas pronunciadas e o embasamento é alhetado, com vãos de volta 

180 Idem, Actas da Comissão Executiva, Livro n° 20, Sessão de 26 de Janeiro de 1922, tis. 111-118v. 
181 
101 SEGURADO, José Emílio dos Santos - Biblioteca de Instrução Profissional[...] Edificações, Lisboa. 1907. 



perfeita, sobre impostas, e arquivoltas, um todo com um insípido classicismo em situação 

ecléctica.182 

Mais desenhado é o sub-conjunto seguinte, de Soares da Costa, com projecto de 

Michelangelo Soá, professor da Escola Industrial Infante D. Henrique,183 poderosa fábrica 

de compêndio, de desenho arquitectónico da sua profissão, com cantarias lavradas (de o projecto de Michelan
gelo Soá 

S. Gens), sobre as fachadas da Avenida e da rua de Passos Manuel (Elísio de Melo), com 

o gaveto rematado por cúpula habitada sobre o último andar, de balaustres e urnas. É 

numa linguagem diferenciada, pela ênfase de pilastras lisas, desde os pilares do em

basamento, limitando baias amplas, com a alternância de janelas de vergas dissemelhantes 

com seus fechos, ferros nas varandas superiores, contrastando com as varandas corridas 

de balaustres do I e e 2- andar, com mascarões nos remates das pilastras junto ao 

entablamento que suporta o último andar, com modenaturas acentuadas nas cornijas nas 

quais avultam as mísulas e os denticulados. 

A solução, porém, mais "inovadora" é a da cúpula/torreão que, ainda, nos começos 

dos anos 30 não se harmonizava com o projecto de 19, porque faltava. É um elemento 

importante, como solução remate, a comparar com esquemas formais já explicitados por 

Correia da Silva no Mercado do Bolhão e já propostos para o Palácio Vizela, de Marques 

da Silva, na zona do Bairro das Carmelitas. Necessariamente ele remeterá para a resolução 

do gaveto correspondente, no outro lado da Avenida, embora diferentemente agenciada, o sub-conjunto do ar
quitecto Leandro de Morais 

do arquitecto Leandro de Morais, autor do sub-conjunto, já referido, do Montepio Geral, 

edifício Borges & Irmão e Casa Lima Júnior. O valor enfático dos granitos à vista (um 

resquício vernacular e culturalista?) instituirá a vontade da norma (a dos materiais) que 

deveria reger as construções dos tramos superiores da Avenida, como verificaremos. 

Mas nestes anos 20 cabem, na proposta formal e na sintaxe, ultrapassando-os o prédio Almeida cunha 
de Michelangelo Soá 

182 A reformulação do Banco, e a sua ampliação, com projecto de Pardal Monteiro, nos começos dos anos 50, procurou a unidade 

que o local impunha, elevou o edifício de acordo com os desejos municipais, com um 5° andar inteiramente novo. Também a 

composição do rés-do-chão é totalmente alterad,a com a substituição dos vãos de volta perfeita. Há uma sentida qualificação 

do edifício (A.H.M.P. - Licença n"63, 1952). 

Soá fez parte do conjunto de professores recrutados no estrangeiro (Roma e Berna), destinados às Escolas Industriais e 

de Desenho Industrial. Vide no capitulo III a epigrafe O ensino industrial e as artes aplicadas. 
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escassamente na cronologia, o Prédio Almeida Cunha, também de Soá (o Monumental), 

e o conjunto da zona VI da Avenida, de Marques da Silva, cujo centro de interesse e 

referenciação inicial é a fachada de O Jornal de Notícias. 

Soá afasta-se aqui da sua proposta anterior. Há a implantação de um conjunto 

de preenchimento, em cantaria lavrada, da procedência de S. Gens, "tendo todas as frisas 

e arestas bem afirmadas". A composição do alçado repete modelos tripartidos da Avenida, 

de pouca inspiração, com um capo central e dois laterais, correspondentes a outros tantos 

portais de acesso e distribuição, esguios e de arcos abatidos, com fechos (com maior 

amplitude nocorpo central) e amplos vãos de arcos também abatidos, correspondentes 

a lojas comerciais no rés-do-chão, com tipologias afins às do prédio Soares da Costa. 

Dir-se-á que se mantém a cércea correspondente ao piso térreo e três andares, 

com um quarto andar sobre o entablamento, solução expedita numa sobreposição ambígua 

de lucarnes e torreões sobre a mansarda do projecto aprovado em 23,84 e com a posterior 

reformulação desta e do seu segundo andar, dentro de um programa de equipamento 

comercial (de hospedagem e restauração).185 

A zona Vida Avenida põe-nos perante a situação análoga das soluções do primeiro A zona vi da Avenida 

tramo. Tratava-se de trazer os prédios, já edificados, ao leito da rua Elias Garcia, isto é, 

ao alinhamento oriental da Avenida das Nações Aliadas. 

Mais concretamente, em face das pré-existências, conjugavam-se os valores eco

nómicos da ampliação e sobreelevação com os valores estéticos do alinhamento, da AS pré-existências 

homogeneização do conjunto e da individualização dos prédios, numa espécie de mágica. 

Porque eram, de facto cinco os proprietários e se falava apenas de três prédios... 

O Jornal de Notícias, a caminho do quadragésimo aniversário da sua fundação, 

instalado na rua Elias Garcia, reclamava uma imagem emblemática; o prédio a norte, 

constituído por três casas, destinadas a fins comerciais (e pelo menos uma delas a 

habitação) prestava-se a uma maia urdidura de similitudes; o último, a sul, também destinado 

A.H.M.P. - Licenças de obras 1923, IJvro 410 (384), fis. 278-298. 

Idem - Licenças de obras 1933/34, Livro 550 (494), ti. 405. 
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aos mesmos fins (à sucursal portuense dos Armazéns de Fazenda de Joaquim Dias Ferreira 

e C9/Lisboa) cumpria a norma. 

A norma era subjacente à caracterização do grupo de prédios marginantes à 

Avenida, o referido grupo VI. Pelo menos dois estudos prévios antecederam a intervenção 

de Marques da Silva, sendo um deles de Ernesto Korrodi, com o suporte técnico do um estudo deKorrodi 

engenheiro Vasco Taveira.186 O estudo da fachada comum de Korrodi, de um grande rigor 

de desenho, (nada devendo ao seu projecto de ampliação do Banco Ultramarino, de 1919-

-20, na Praça de D. Pedro), era de uma homogeneidade total, mantendo a cércea cor

respondente aos seis pisos, com lojas comerciais, um andar nobre e os mesmos ritmos 

até ao telhado amansardado. 

Os valores de simetria eram óbvios no rés-do-chão, com uma porta central com 

arco ligeiramente abatido, ladeado por dois portais estreitos de circulação ornamentados 

superiormente, e inscritos em baias coroadas, aparentemente, por lucarnas. 

Ainda nos extremos do alçado duas outras portas com arcos de volta perfeita. 

É esclarecedor que em Outubro de 1925, a Comissão de Estética, por carta do 

arquitecto Correia da Silva, queira trocar impressões com Marques da Silva quanto ao 

grupo em que ficam incorporados os prédios n2l 12 a 136, a zona VI da Avenida. 187 

Havia o Arquitecto elaborado já um primeiro estudo prévio, em Maio de 1925, umprimeiroestudodazona 
VI de Marques da Silva 

destacando o edifício de O Jornal de Notícias, numa grelha ritmada por pilastras evidentes 

nos três andares intermédios, com uma grande afinidade de fenestramento, com uma 

morfologia de alternâncias desgraciosas nos andares de remate sobre o entablamento. 

Em Abril de 1926, Marques da Silva apresenta um segundo estudo prévio da 

fachada de conjunto que se manterá prc^canrfânteralterávd,ccmandandoe subordinando um segundo estudo de 
zona VI 

toda a lógica dos projectos sequentemente apresentados, nem todos da sua autoria. 

É notória a marcação dos três prédios, com a maior evidência de O Jornal de 
IRA 

°° Vide referência ao estudo de Korrodi in COSTA, Maria Lucília Verdelho da- Ernesto Korrodi: 1889-1944[...], Tese de mestrado 
policopiada apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 1985, pp. 311-
-312. 
187 Vide Carta do Arquitecto Correia da Silva a Marques da Silva, datada de 23 de Outubro de 1925 (A.M.S.). 



Notícias, no tratamento exigente do alçado e da cúpula/pavilhão sobreelevada, coberta 77- 78 

de ardósia e rematada com uma esfera de vidro (o mundo da notícia!). A resolução da 79 

fachada, a norte, apesar da suposta ambiguidade das três casas, tem todavia um léxico 

de formas e de composição que permitem, de facto, uma leitura individualizada em fachada, 

por um subtil jogo de pormenores e pelos portais de rua e circulação que a acentuam. 

Há um elemento normativo e ordenador da fachada que favorece a homogeneidade, tal 

o das pilastras centrais, com mera baia e uma fenestraçâo quase modulada até ao quarto 

andar, com janela de volta perfeita, rematada por frontão contracurvado, incrustado numa 

cúpula sobre o andar de mansarda. 

As mansardas e os telhados e os seus valores cromáticos constituem elementos 

unificadores, como o são as bandas corridas de fora a fora que marcam, afinal, todo o 

conjunto do grupo VI. O 4e andar tem uma solução que se aproxima da loggia, com 

analogias possíveis com a Casa das Carmelitas, também de Marques da Silva. 

O prédio a sul de O Notícias tem uma clareza de efeito, que se adequa ao 

programa que se não desejava dispendioso para uma época de sentidas restrições. Para 

evitar um andar demasiado alto, previa Marques da Silva um entre-solo, e a composição 

adoptada proporcionava uma simplicidade geral, traduável em custos, que ao encomendada 

interessaria. 

Constituiam o prédio Dias Ferreira e o Jornal de Notícias, os projectos, de facto, 

encomendados ao Arquitecto. Daí a dedicação que devotara ao primeiro projecto m com 

incompreensões que a ele não cabiam, pois os reparos da Comissão de Estética e algumas 

modificações propostas em corte eram relacionáveis com o projecto, em começos de 

execução, da Caixa Geral de Depósitos, de Pardal Monteiro, e exigências que a esta não 

assistiam. 

Da não cedência da Administração da Caixa e da pouca aceitação que mere

ceram a Pardal Monteiro os reparos da Comissão de Estética resultou a obra de excepção 

188 Entregara o projecto, em 26 de Março de 1927, com plantas, alçados e cortes e apresentara como honorários 4 000$00, 

julgados exagerados pela firma comercial. 



da Avenida. 

O prédio Dias Ferreira e as dificuldades com que deparou Marques da Silva (mesmo 

em termos de pagamentos) levam-no à formulação de algumas ideias mais de conven

cimento do que de exclusiva convicção que vale a pena, contudo, referir. Trata o Arquitecto 

de fazer a apologia da fachada (e de justificar os seus honorários). "Realmente a fachada, 

no caso sujeito, tem uma grande importância e como tal tem de ser considerada, desde 

que mormente se desliga do grosso da construção. (Os) volumes de alicerces, de paredes, 

de travejamentos, enfim de toda a obra que constitui o grosso d'uma construção e que 

lhe avolumam a despesa (são) precisamente (aqueles) que menos cuidado dão e menos 

dificuldade apresentam na elaboração d'um projecto.A parte artística é a que tem real 

importância..." ,89 "Em Arte o mais simples é o mais difícil..." 

Dentro em pouco, dirigirá as obras o arquitecto Leandro de Morais, com o mestre 

de obras José Francisco Duarte e com os cálculos do engenheiro Joaquim Mendes Jorge, 

com o projecto aprovado em 7 de Setembro de 1928.,90 

O Jornal de Notícias queria-se imagem de imagem. Regenerador na Monarquia, 

'referencial para os trabalhadores' na primeira República, partidário notório do Sidonismo, 

nos anos 20, através de alguns colaboradores, "(vai) desenvolver um ataque sistemático 

do regime e orientar a opinião pública para o culto da tradição e do passado (...), a mística 

do chefe, a defesa da província..."191 num quadro do óbvio Nacionalismo (o do Estado 

Novo). A esfera armilar coroa o edifício, ilumina-o (à noite) e nos remates das pilastras 

laterais inscrevem-se ornatos com o escudo nacional, em escala discreta, e piintos para 

a bandeira nacional. 

Na fachada (e em corte) revelam-se os seis pisos do edifício, com um andar nobre o edifício de o Jomai de 
Notícias 

de varanda corrida, com balaustres, de um pressentido gosto já Artes Déco, o que, 

mesmamente, é possível verificar-se na varanda cega do quarto andar, também nobilitado, 

189 Vide Carta de 6 de Maio de 1928 dirigida a Augusto Soares da Silva, gerente da Casa Joaquim Dias Ferreira & C (A.M.S.): 
vide também minuta de carta de Marques da Silva, de 3 de Junho de 1928 (A.M.S.). 
190 A.H.M.P. - Licença de obras 1928-29. Livro 488 (534), fl.1 e segs. 
191 SOUSA, Fernando - Jornal de Noticias /A memória de um século 1888-1988. Porto. 1988, p. 163. 



assente em consolas estriadas, rematadas por mascaròes de bom desenho, com um 

tratamento de cabelos em estilizações possíveis no trânsito de um Art Nouveau, mais 

Secession, para um gosto Déco. 

O remate deste quarto andar para o mesmo gosto remeterá, dentro do trânsito 

proposto, e a execução das cantarias lavradas,92 realça o grafismo que acentua a contida 

gramática dos elementos decorativos, tais os caduceus sob a varanda, na qual se inscreve 

a legenda JORNAL DE NOTICIAS, ou o brincado desenho do relevo, sob a janela do 

segundo andar, no jogo semântico da proa de barco com aprestos de pesca sobre as 

águas e cabeça feminina inundando a proa e o cavername. 

O portal do rés-do-chão, enformado por arco abatido, numa escrita mais doce, 

com portas duplas, ladeando o pilar amainelado com um nicho/montra, abre sobre o hall 

mosaicado, profundo, ladeado por montras, do qual arranca uma escadaria dupla, vencendo, 

apenas, o desnível que se estabeleceu em relação ao edifício pré-existente. É uma escada 

de acolhimento e configuração do hall, uma das partes mais logradas do projecto, e 

estabelece um ponto de passagem na circulação para as escadas posteriores, ligando os 

diferentes pisos. 

A cúpula/pavilhão tem um óculo de iluminação do 59 piso que estabelece a transição 

entre a base desta, em platibanda, e o corpo modelado com rufos duplos que estabelecem 

ritmos movimentados com o remate das cantarias, com os mesmos valores de réplica no 

portal do rés-do-chão e na varanda abalaustrada. 

O programa pouco mais supunha, aguardando-se novos dias para a revitalização 

do jornal, com novos equipamentos. 

No fim do ano de 1928, Aníbal de Morais, o Director, manda pedir a Marques da 

Silva esclarecimentos para os empreiteiros poderem concluir a obra 193 mas, em Fevereiro 

de 29, ainda o Arquitecto registava o i l 9 pagamento da obra de pedreiro à Cooperativa 

dos Pedreiros Portuenses (com o l g pagamento em 23 de Fevereiro de 1927). 

A execução das obras é da Cooperativa dos Pedreiros Portuenses. 
193 (A.M.S.) - Carta de Carlos Lima da Rocha Júnior, de 23 de Novembro de 1928. 



A obra aprovada em Novembro de 1927,,94 ao tempo da Câmara militar,195 presidida 

pelo Coronel Raul Andrade Peres (com o Tenente Coronel Augusto Sousa Rosa na vlce-

-presidência e com o Pelouro das Construções/Higiene) teve nos cálculos de vigas e pilares 

de cimento armado o concurso dos engenheiros civis José Praça e Manuel Godinho que 

constituíam a Sociedade de Engenheiros de Obras Públicas e Cimento Armado, L 

da (OPCA), que com Marques da Silva colaboraram nas obras do Liceu Alexandre Her

culano. 

A zona VI da Avenida, a norte de O Jornal de Notícias, constava dos prédios 

de Silvano Alves Dias (adquirido depois, por Manuel da Silva Braga), Júlio Duarte de Sousa 

e Emília de Sá e foram executados pelo mestre de obras Manuel Pereira de Sá, com o 

suporte técnico do engenheiro Serafim Rainho Álvares Barbosa, na obra de betão arma

do. ,96 

Mas a zona ampliava-se, em fachada, com a incorporação do prédio de A Lutuosa 

que ao conjunto se subordinou, "em perfeita continuidade", e já deixado adivinhar em 

plantas de Marques da Silva. É já dos começos dos anos 30 (mas só cronologicamente) 

e as suas obras estiveram a cargo do mestre gaiense José Francisco Duarte. ,97 Deste 

modo, a zona VI ganhava em coerência e o torreão na mansarda justificava visualmente 

o seu papel ordenador. 

Ainda aos anos 20 pertencerá a Caixa Geral de Depósitos, de Pardal Monteiro, 

imagem de ruptura e de equívocos, uma tipologia de "importação", alheia à Avenida e aos 

seus momentos. Com certeza já imagem de um poder, assumido na antevisão, na jus

tificação nacionalista e no regresso à ordem que Pardal Monteiro ajudaria a traduzir em 

símbolos. O classicismo securizante, "a modernização do clássico",,98 mostra-se em fachada 

194 A.H.M.P. - Licença de obras 1927, Livro 487 (512), fis. 142-160. 
195 A Comissão Administrativa Militar, instituída em 7 de Julho de 1926, era formada por Raul Andrade Peres, Coronel; Augusto 

Sousa Rosa.Tenente - Coronel Médico; Anacleto Domingos dos Santos. Tenente - Coronel; António Joaquim Almeida Valente, 

Major; Pedro Carlos Alexandre Pézerat, Major Engenheiro; Aucíndio Ferreira dos Santos, Arquitecto. 
196 A.H.M.P - Licença de Obras 1928. Livro 480 (517), fl. 363-394; idem. ibidem, Uvro 478 (513), fl. 272-297; idem, ibidem, Livro 

478 (513),fl. 298-326. 
197 Idem. ibidem. Uvro 526 (631), fis. 123-137. 
198 Vide Uma boa obra de Arquitectura /A Filial do Porto da Caixa Geral de Depósitos, in "Arquitectura". Ano IV, 21 , Outubro-

-Novembro, 1931. 
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composta de um podium, de silhares de junta tendida e vãos em aduelas, uma colunata 

de estilização jónica, correspondente a dois andares e um mezzanine um entablamento 

e cornija mutulada. 

Implantado num lote de terreno adquirido, no ângulo do norte da Avenida dos 

Aliados com o prolongamento da rua de Passos Manuel, de acordo com a planta cadastral 

aprovada em Câmara de 22 e 30 de Maio de 1924,199 o edifício pressupunha a m o 

numentalização do gaveto, certamente a parte mais interessante do projecto, com o 

templete de remate, reforçado pela forte pendente da Avenida e pelo vão de relação com 

a empena a norte. 

A propósito desta desconexão, e ante exigências da Caixa Geral de Depósitos, 

em meados de 28, a Comissão de Estética produz um parecer que resume a consciência 

da sua própria vulnerabilidade. Assim, dirá que "a Comissão de Estética não tem pretensão 

de ser impecável. Não deixa (...) de reclamar o seu direito ao reconhecimento dum esforço 

insistente e permanente em corresponder à missão que lhe está confiada. As circunstâncias 

dificultam mil vezes essa missão e a Comissão encontra-se frequentemente a contar com 

mãs vontades, embaraços e interesses difíceis de remover (...). As obras da Avenida dos 

Aliados não têm sido das que menores desgostos lhe tem acarretado. As condições do 

terreno, a fragmentação das edificações obrigam em muitos casos a optar (...) pelas soluções 

mais viáveis". E a propósito do edifício da Caixa, cujo projecto, aliás, louvou, lembra à sua 

Admnistração que aos proprietários das outras edificações "foi imposta a obrigação de 

(...) edificações com um aspecto de conjunto que não fragmentasse ainda mais a indi

vidualização dos prédios" e por isso procurara, ela Comissão, "concertar interesses" com 

o autor do projecto "que não respondeu e em vez de se entender com a Comissão de 

Estética se queixou aos seus superiores".200 

E quanto à sugestão do Admnistrador Geral de que seria lógico que os edifícios 

199 

A escritura de venda de terrenos realizou-se na Câmara perante o notário municipal, João Marques, com a presença do 

Presidente da Comissão Executiva, Ramiro Eurico Guimarães (A.H.M.P. - Nota 1924- 1925, na83, II. 37v-39v. 

O parecer é assinado por Acácio Lino, Monteiro de Andrade. Correia da Silva e Guedes de Oliveira, que. pelo vigor da escrita, 

deve ter sido o autor da redacção. O parecer está transcrito no parecer de obras de Joaquim Dias Ferreira e Ca (A.H.M.P. - Licença 
de obras 1928-29. Livro 488 (534). tis. 1 e segs. 



que se construíssem junto da Filial da Caixa obedecessem a condições idênticas às que 

foram estabelecidas para aquele, "pergunta a mesma Comissão" quantas Caixas de 

Depósitos seriam capazes de se subtituir aos proprietários da Avenida..." 

Não se pode negar o voluntarismo da Comissão de Estética na qual estava 

representada a Terceira Repartição e os seus técnicos, nomeadamente Correia da Silva 

que ajudou a estabelecer os nexos possíveis da Avenida. 

Em termos ideológicos, o edifício da Caixa, como afirmámos, atravessa a década 

e prdonga-a até aos anos quarenta. Mas internamente e nalguns pormenores decorativos 

em fachada, é um edifício bem datado e um bom exemplo das Artes Déco, na qualificação 

dos pormenores dos ferros, nos lambris, nas portas, nas patines, no Memento Homo. no 

vão de passagem do vestíbulo para o halle na integração das Artes. 

Convenhamos que, na abordagem seguida, a Caixa se ajusta aos anos 20/30 e 

que ela remeterá de algum modo, para o prédio de O Comércio do Porto, de Rogério 

de Azevedo no gaveto oposto, no lado ocidental.20' O que a Caixa esconde, internamente, 

revela Rogério de Azevedo no projecto global, nomeadamente em fachada. 

Na memória descritiva do projecto mostra Rogério de Azevedo que havia sugerido 

para remate do torreão uma fonte luminosa que ficaria com as características de vigia de Rogério de Azevedo e o 
projecto de O Comércio do 

um farol, para efeitos de reclame, mas que encontrara uma nova solução, com que se porto 

conformava "sem fugir do espírito da Arquitectura adoptada, mas cingindo-se, o mais 

possível, ao torreão do edifício oposto", o de Pardal Monteiro. Procurava, outrossim, uma 

arquitectura sóbria de linhas, "mas (que) não desse aos que passam o ar de minguados 

recursos, como acontecia a muitos prédios, mesmo aqueles em que o labor do canteiro 

suprime a imaginativa do arquitecto". 

Estava atento ao lugar proeminente sobre a Avenida, ao programa distintivo que 

Bento Carqueja reclamava para o seu jornal, a transferir da zona ribeirinha para um local 

de concentração das actividades, "(dotando) o País com uma instalação jornalística reunindo 

2 0 1 O terreno havia sido comprado pela Companhia Portuguesa de Hotéis, em 15 de Agosto de 1922. e novamente adquirida 

por O Comércio do Porto, em 21 de Fevereiro de 1927. 



condições das que existiam nos maiores centros de civilização'.202 

A solução do gaveto proporcionava essa imagem distintiva, adequada ao en

quadramento disciplinador das referências ao edifício de Pardal Monteiro, e o alçado 

redesenhado, numa segunda fase, supõe o equilíbrio com o prédio, já construído, de 

Almeida Cunha. A planta exalta, ainda, os valores de simetria que o vestíbulo de entrada, 

com espaçosas portas, enfatiza na sua articulação com o hall aberto de alto abaixo, com 

o qual todas as peças comunicariam. Um elemento forte, de raiz expressionista, e hierar-

quizador, a escada nobre, arranca do hall em forte pendente sobre o primeiro patamar 

aonde se faz a comunicação com o salão nobre (entre o rés-do-châo e o primeiro andar) 

e se ramifica, levando a uma galeria que circunda o hall pata a qual derivam todas as 

portas de comunicação, em similar orientação nos andares superiores. 

O programa exige um sub-sdo para maquinaria pesada e armazenagem de papel 

que provocara os degraus do vestíbulo para o hall, com serviços de administração, escri

tórios e a expedição. O quarto andar seria logicamente destinado a oficina de gravura e 

montagem de clichés, a ver com aspectos de iluminação natural. 

Eram estas as mais evidentes condicionantes do programa, com legibilidade na 

fachada, marcada pelos ritmos fortes dos pilares. A estrutura destes utiliza os granitos 

de S. Gens e da Caverneira, nas suas combinações de tons brancos e dourados, com 

feixes, onde as figuras assentam, em granito de S. Gens e as partes laterais nos tons 

dourados de Caverneira. Encimando os pilares, sobre peanhas, oito figuras de Portugal 

com seus atributos, num gosto Artes Déco, evidente no todo da construção e, sobretudo, 

nos pormenores de gradeamento e aplicações, embora sem exuberância 'perturbadora da 

fachada" mas patente, ainda, nos interiores, no fechamento superior do hall. na rectícula 

das portas envidraçadas e nos vitrais, na porta do salão de festas e nos pormenores das 

grades dos varandins e da escada. 

O capo do torreão, dividido em três partes, mostra em fachada os quatro andares 

202 Cfr. exposição de Bento Carqueja de 23 de Fevereiro de 1930, apensa ao processo de obras (A.H.M.P. - Licenças de obras 
1931-32. Livro 529, fl. 217-222. 



(com um andar nobre e um andar em mezzaninoi?) mais sugerido nas fachadas laterais, 

rematados por uma cornija de lanços no entablamento na qual se inscreve a legenda O 

COMÉRCIO DO PORTO. O torreão, propiamente dito, em estrutura de betão de cimento 

armado203, com duas plataformas gradeadas, apresenta uma área de ocupação conexa 

a um sétimo piso adivinhado sobre a Avenida, por exigência da Comissão de Estética, 

pelas razões já apontadas, gerando um recuado, com sobreposições e leituras equívocas 

que não estavam no espírito inicial do Arquitecto. 

O remate, querendo-se gerada de fonte luminosa, como acontecia no Jornal de 

Notícias, tem uma lógica já expressionista, que com rara coerência, e com excepção no 

tempo português, é transposta para a Garagem que completava o lote adquirido. 

Baltazar de Castro aparecerá agregado episodicamente aos projectos de Rogério 

de Azevedo, quando mais lhe interessará a problemática do restauro dos monumentos 

(como veremos). É certo que já se anunciara, inconsequente, na Avenida, no prédio de 

Júlio Duarte de Sousa, no grupo VI, de Marques da Silva. 

Pelo mesmo gosto de O Comércio do Porto se entederá o prédio misto (de 

escritórios e habitação) situado entre os prédios Almeida Cunha e Comércio do Porto, de 

António Maria Lopes, com projecto de 29, sem autoria, mas com execução das obras sob 

a direcção do mestre de obras Manuel Ferreira da Silva Janeira.204 

Assim se fazia a charneira dos anos 20/30 com a Câmara Municipal elevada, apenas, 

até ao andar nobre e, já, com o edifício de Os Fenianos levantado em toscos, preenchendo 

a frente ocidental do último tramo da Avenida, na zona de transição da Praça da Trindade 

para a Praça Municipal, desenhando o crescente reentrante da avenida de Parker. 

O edifício de Os Fenianos Portuenses, com projecto de Oliveira Ferreira, aprovado o edifício de os Fenianos 
Portuenses de Oliveira 

em Maio de 1920 205 e com o lançamento da primeira pedra em Agosto de 1920,206 Ferreira 

acordava-se com pré-existências ainda evidentes sobre a rua de Ricardo Jorge (nome-

2 0 3 As estruturas de betão do edifício estiveram a cargo do engenheiro Manuel Godinho. 
2 0 4 A.H.M.P - Licenças de obras 1929-30. Livro 496 (556). fis. 568-584v. 
2 0 5 Idem - Licenças da obras 1920, Livro 365 (296), fis. 117-133. 
2 0 6 Ao acto estiveram presentes, entre outros, António José de Almeida, Presidente da República, o Presidente do Governo, 

António Granjo, e o Ministro da Guerra, Tenente - Coronel Hélder Ribeiro. ^ f i Q 



adamente as instalações que foram da Assembleia Portuense e da Fotografia União), 

destinava-se a instalações do Clube e a dependências para rendimento. 

O programa de Oliveira Ferreira tal suporia, com mais liberdade inicial de projectação 

sobre os outros alçados. 

O alçado principal, com as cantarias lavradas até ao primeiro andar e toscas nos 

andares restantes, revestidas a cimento e areia "à semelhança do teatro de S. João ou 

mercado do Bolhão", como referia o Arquitecto na memória do projecto, apresentava uma 

altura média das fachadas de 19 metros, também aceites para A Nacional, de Marques 

da Silva. 

O desenho destas, requintado e elegante, é mais requebrado do que ondulante, 

institui com rara evidência e articula os sete corpos, em alternância, mais religados pela 

gramática das formas decorativas do que pelas estruturas tectónicas. No piso térreo, o 

tratamento das cantarias lavradas, de largos silhares de junta interrompida, ajuda a essa 

reunificação semântica, tal como os entablamentos do andar nobre (com quatro consolas 

de desenho exemplar), colunas jónicas adossadas, ritmando os vãos e as varandas de 

balustres ou de ferros ornamentais ou, ainda, a placagem de pilastras caneladas, mísulas, 

carteias e molduras no andar superior. Um décor excessivo e redundante (a que não será 

alheio, o irmão, o escultor José de Oliveira Ferreira) a interligar com as soluções do 

Arquitecto no prédio da entrada poente da rua do Bonjardim, na Brasileira (1923), no 

edifício de A Casa Inglesa, de 1922 (esquina de Passos Manuel e Santa Catarina) e já 

evidente nos Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, de 1914 (aqui com o décor formulado 

em cantarias estruturais). 

A policromia dos andares rebocados harmoniza o todo dissemelhante, ainda, nas 

soluções do coroamento, com a alternância de frontões interrompidos triangulares, bandas 

circulares, o frontão circular do capo do átrio. (Convém referir que, no processo arrastado 

da construção, houve alterações ao projecto, com a eliminação do pavilhão sobre a entrada 

actual e do torreão sobre a Praça Sidónio Pais e ainda a reformulação das coberturas).207 

Vide projecto da fachada principal in MEIRELES, José - [...] Pelo Porto/O Clube Fenianos Portuenses [...], o. c. p.31. 



Há uma procurada busca de soluções formais e até construtivas que preocuparam 

o Arquitecto e que acrescidas pela assumida cumplicidade com um encomendador de 

gosto, o Dr. Ferreira Alves (e suas viagens) levariam ao projecto inovador da Heliantia. 

em Valadares, com primeiros estudos em 1926,m e, no mesmo quadro de equipamento 

assistencial, na Avenida dos Aliados, conduziriam ao projecto da Casa de Saúde da Avenida, 

de 1929. 

O edifício de Os Fenianos entende-se, ainda, na abordagem sociológica do 

processo da sua génese, com uma burguesia comercial, bairrista, nacionalista (no quadro 

preponderantemente ideológico do republiccnismo) com António da Siva Cunha, o banqueiro 

Luís Ferreira Alves, Elísio de Melo, Xavier Esteves... 

Que Os Fenianos acarinhem a iniciativa do Dr. Joaquim Ferreira Alves da cons

trução do Sanatório Marítimo do Norte, em Valadares, (com a primeira pedra lançada em 

1916) e projectado pelo mesmo Oliveira Ferreira, muito mais significará. 

Que Luís Ferreira Alves e Elísio de Melo (até à sua morte, em 1929, e aquele em 

32) tenham sido os principais dinamizadores das obras de Os Fenianos algo também 

importa, como mais importa sociologicamente que, em 1939 (já ao tempo de Mendes 

Correia na Presidência da Câmara) na Comissão de Arte e Arqueologia, com Marques da 

Silva, se discuta, ainda, o projecto de acabamento do Clube dos Fenianos... 

Sobrepunham-se os vários tempos que eram económicos, políticos e culturais, as 

franjas históricas. Desdobravam-se as linguagens dos arquitectos. O Modernismo já fora 

possível com Oliveira Ferreira, na Heliantia, na Garagem Passos Manuel, de Rogério de 

Azevedo, e Marques da Silva já ousara nos Armazéns Nascimento, inaugurados em 27, 

e construía, com grande acerto e renovada linguagem, o prédio de Alexandre Braga... 

Oliveira Ferreira, na charneira dos anos 20/30 da Avenida, como indicámos de 

passagem, retoma a norma na parte superior do seu segundo tramo oriental com o projecto o projecto da clínica do 
arquitecto Oliveira Ferreira 

da clínica do Dr. Alberto Gonçalves, com desenhos iniciais de 29. m Um programa novo 

2 0 8 Vide aspectos biográficos e elenco de obras in FERNANDES, Manuel Correia - Francisco de Oliveira Ferreira in Desenho 

de Arquitectura [...], (cat.), Universidade do Porto, Porto, 1987, pp.40-42. 
2 0 9 A.H.M.P- Licenças de obras 1930-31, Livro 513 (599), Licença nB697 e Licenças de obras 1934-35, Uvro 555 (705), fis. 59-



para um projecto de raiz, certamente bem resolvido internamente mas sem qualquer reflexo 

estimável na fachada, émula de outros conjuntos da Avenida, mas numa linguagem mais 

contida (ainda híbrida) na relação com a sua obra de Os Fenianos. Mesmo a notícia das 

Artes Déco, bem visível na Heliantia. é aqui aflorada em pequenos tiques perdidos nas 

cantarias lavradas da convenção. E a cúpula/torreão, neste outro tempo, tem já as marcas 

da involuçâo não desejada. 

Os prédios Maldonado e o da Companhia de Fiação e Tecidos de Fafe, logo a 

norte, com um alçado fornecido pela Câmara, num programa de alinhamentos e ampliações, 

insiste no mesmo formalismo, em fachada, réplica das réplicas da Avenida. 2,° A eles se 

associam os nomes dos qualificados mestres de obras Joaquim Ramalhão e José Fran

cisco Duarte. 

Este último será o responsável pelas obras do prédio de rendimento de César 

Bordalo, contíguo aos Fenianos, do início dos anos 30,211 composto de rés-do-chão e 

quatro andares de escritórios, com planta ligeiramente côncava adequada ao desenho de 

Parker. Supunha necessariamente as cotas referidas às soleiras de Os Fenianos. As 

fachadas de granito alteram o esquema repetitivo da Avenida; eliminam-se as mansardas, 

e o alçado tira o partido de uma baia central ordenadora, entre pilastras, rematadas por 

frontão arredondado. O primeiro e o último andar (já inovadoramente recuado) são valo

rizados pelas varandas corridas, de balaustres; o terceiro andar, em loggia ou galeria é 

o mais interessante da composição e de dgum modo remete para solução idêntica, embora 

restrita, na Casa de Saúde, de Oliveira Ferreira. 

As duas bandas do segundo e terceiro andares apresentam elementos de décor 

que às vezes se aparentam com o vizinho Clube: um baixo relevo de medalhões e grinaldas 

que também debruam os ritmos do coroamento do edifício, com estruturas internas do 

engenheiro J. Bastian. 

2 1 0 A.H.M.P. - Licenças de obras 1930-31, Livro 509 (589), (1.204-216; idem, Licenças de obras, 1920, Livro 365 (291), II. 348-

350 e Licenças de obras 1923, Livro 404 (371), pp.52-58. Sobre o estudo de conjunto debruça-se a Comissão de Estética em 

24 de Julho de 1928 (A.H.M.P- Actas da Comissão de Estética da Cidade, Acta n^S). 
2 1 1 Idem - Licenças de obras í930-37,Livro 512 (517). pp. 561-582. 



Verdadeiramente os anos 30 não os teve a Avenida, no clima das instabilidades 

entre a crise e o ressurgimento, na atmosfera da Depressão à Segunda Guerra Mundial, 

como não teve em rigor os anos 40. num quadro ainda de outras inibições e desajustes 

que os estudos do plano de urbanização, de 1938, consentiam ou até exigiam. 

O prólogo ao Plano de Urbanização da Cidade do Porto, da iniciativa do engenheiro 

Ezequiel de Campos, em 32, "não encontrou eco nem despertou as entidades responsáveis" 

para a obrigação de elaborarem os planos de urbanização exigidos pelo decreto-lei de 

1934, por nítida incapacidade de resposta. 

Ezequiel de Campos bem reclama que era necessário fazer a cidade que não era 

mais do que um agregado de aldeias ao núcleo histórico, "apesar do terremoto inicial de 

Elísio de Melo".2'2 O espírito de Cidade, segundo o seu autor, exigia uma traça e um o espírito de «dade de 
Ezequiel de Campos 

metro de cidade que ele via em trechos da antiga rua do Infante D. Henrique e, 

modernamente, na Praça dos Aliados, todavia "engasgados na mesquinhez das vielas 

circunjacentes (...) e sem possibilidades de se tornarem em centro de orientação". 

Na sua hierarquização dos centros primários do Porto, coloca o Centro Municipal 

com a Domus Munidpalis "que lá vai surgindo" e a poente, junto de Os Fenianos arrumava 

os Serviços Municipais de Gás e Electricidade e os Serviços Municipalizados de Águas 

e Saneamento; do lado oposto a central dos Caminhos de Ferro do Norte de Portugal. 

Tanto bastou, nas bem-aventuranças, para algumas indecisões arquitectónicas, como já 

as houvera no lado poente.213 

Mostra-se contrário, como o fizera Marques da Silva, aos planos parcelares que 

não dão um Plano de Cidade, como se verificou dos resultados dos trabalhos de Parker 

e do concurso da urbanização da Foz que a Câmara abriu em 1930. Se parece encon

trar o juizo da imparcialidade que os técnicos estrangeiros podem possibilitar, reconhece 

que ao estranho pode escapar a individualidade da cidade e, ao lembrar-se, ainda, de 

Parker, diz que "(se fica) horrorizado com a bota inglesa que ele queria calçar-nos na Praça 

2 . 2 CAMPOS. Ezequiel de - Prólogo ao Plano da Cidade do Porto, Porto. 1932, p. 13. 
2 . 3 O projecto de César Robalo, junto ao edifício de Os Fenianos, esteve momentaneamente pendente até ulterior resolução da 
Câmara sobre a construção da Estação de Caminho de Ferro do Norte de Portugal. 3 9 3 



Nova*.214 

Que relevar, atalhando, em Ezequiel de Campos? Uma preocupação perante a 

"inércia da Edilidade" e ainda o sentido premonitório da impreparação documental e técnica 

de que fala o engenheiro Almeida Garrett e que aplica à falência e à inconclusão dos 

estudos posteriormente elaborados pelos urbanistas italianos, arquitecto Marcello Piacentini os estudos dos urbanistas 
italianos 

e seus colaboradores, arquitecto Giorgio Calza Bini e engenheiro Vicenzo Civico (1938-

-40) e aos também elaborados pelo Gabinete dos Serviços Técnicos da Câmara, sob a 

orientação do arquitecto Giovanni Muzio (1940-42).2'5 

Almeida Garrett, a propósito dos estudos dos urbanistas italianos, julga-os decor

rentes da "necessidade urgente de definir a localização e enquadramento de importantes 

obras como a urbartzação da Praça do Município e do Palácio dos Correios",216 a localização A Praça do Município 

de novos bairros, a urbanização da Foz,2U no quadro primeiramente obsessivo - acres

centamos nós - de Duarte Pacheco e da sua política dos Centenários. 

Seja como seja, havia de facto, relações de dependência urbanística na definição Relações de dependência, 
o urbanismo e a arqui-

das propostas arquitectónicas de remate dos segundos tramos da Avenida e no espaço, tectura 

ainda não edificado, que ladeava a Praça Municipal, com os inconclusos Paços do Concelho. 

Que estas conexões se estabeleciam no terreno bem o mostram as reacções da 

Comissão de Estética e, sobretudo, as da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, 

criada no âmbito do Código Administrativo de 36 e instalada em 37. Na sua primeira 

reunião, presidida por Luís Pina, Vereador do Pelouro da Educação, com Júlio Brandão, 

Pedro Vitorino, Correia da Silva e Aarão de Lacerda, expressa-se como objectivo primeiro 

"a defesa da arte portuense, na sua conservação e desenvolvimento".2'8 

O Presidente da Câmara, Mendes Correia, em 1938, na Comissão de Arte e 

Arqueologia diz aguardar a reformulação da Comissão de Estética que Simeão Pinto de 

2 . 4 Cfr. supra, nota 212, p. 38. 
2 . 5 GARRETT, A. de Almeida - História da Evolução dos Planos de Urbanização da Cidade do Porto, in " Boletim da Faculdade 

de Engenharia Universidade do Porto", 14, Julho, 1974, p.1. 
2 . 6 Sublinhado nosso. 
2 . 7 Cfr. supra, nota 215, p. 7. 
2 . 8 A.H.M.P - Livro de Actas da Comissão de Arte e Arqueologia 1937-1941, ti. 1 -1v. 
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Mesquita julga dever cingir-se aquela, do mesmo passo que julga necessário defender a 

antiga feição artística do Porto, de cunho tão pitoresco". Na mesma sessão a secção 

distrital do Sindicato Nacional dos Arquitectos apresenta uma representação frisando o 

facto de em muitas construções citadinas se verificar uma lamentável falta de estética, 

devida à "concorrência estranha (...) de outros técnicos que ocupam lugares que só aos 

arquitectos deveriam ser reservados".2" 

Mas o novo código dava aos arquitectos, aos engenheiros e construtores a mes

míssima paridade na subscrição dos projectos de construção! 

Em Março de 38, Marques da Slva toma posse do seu cargo de perito na Comissão Marques da snva • a 
Comissão de Arte e Arque-

de Arte e Arqueologia, ante o aplauso de Aarâo de Lacerda, na saudação ao Mestre de oiogia 

Arquitectura. 

Mas é ainda Aarão de Lacerda que considera que nenhuma Comissão de Estética 

poderá impedir a conclusão de prédios de arquitectura contemporânea. Marques da Silva 

julga que deverão ser demarcados previamente os locais com as ruas tradicionais a 

conservar. 

Pressente-se na reunião um subsumido dirigismo ou disciplina para a Arquitectura 

e dela sai uma comissão que deverá elaborar um regulamento técnico/artístico/jurídico, 

composta por Magalhães Basto, Vasco Valente, Pedro Vitorino, Manuel Figueiredo e 

Marques da Silva. 

Há uma iniludível presunção que a Comissão poderá ser um instrumento de inserção 

nas linhas ideológicas das comemorações dos Centenários, procuram-se metas de rea- AS Hnhas ideológicas das 
comemorações dos Gente -

lização prática que para tal apontem. Indaga-se do curso dos trabalhos do edifício dos nàrios 

Paços do Concelho, sugerem-se alterações pontuais, e, pelo que está edificado, reconhece-

se a sua importância quanto à qualidade e beleza dos materiais, quanto à construção e 

o cuidado especial da parte decorativa da edificação "que fazem honra a quem os projectou 

e à perícia dos artífices executantes". Mas mais importa que se providencie "de sorte que 

Idem, ibidem, fl. 3-4. 
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às construções que hajam de ser feitas na praça ou rua que contornam o edifício o juntem 

à sua imponência e não o desvalorizem".220 

Na sessão de Junho, a Comissão de Arte e Arqueologia debate a questão da 

Comissão de Estética, nas suas funções e os membros que a hão-de constituir. Para ela Marques da suva e a 
Comissão de Estética 

são nomeados Vasco Valente, Marques da Silva e o engenheiro Mãrio Pacheco. 

Na referida sessão. Marques da Silva apresentava várias sugestões sobre as casas 

do Porto com interesse de conservação ou de melhoria, uma possível metodologia de 

intervenção em zonas críticas (aí estava a Sé) e propõe que seja feita uma regulamentação 

de construção de prédios, "cdigindo-se o que de aceitável existe e completando-se com 

disposições que sem tirar aos autores dos projectos plena liberdade de concepção e 

composição, estes se limitem (...) a dados gerais, estabelecidos com o fim de dar à cidade 

do Porto a feição especial que deve ter, dando unidade de conjunto aos seus bairros 
tradicionais e característicos e amplitude nos novos pela situação de importância que A figura do projecto pre

liminar 
ocupem". E, como medidas cautelares, instituía a figura do projecto preliminar, tal como 

uma Comissão especial de exame dos projectos ou de acompanhamento. 

E no debate das sessões seguintes, quando se examina o projecto do Avenida 

Hotel, sequente ao Café Monumental, "delineado ao sabor da arqurtedura contemporânea," 

em simultaneidade com o já referido projecto de finalização de Os Fenianos (artificioso 

e complicado), entende-se que à Comissão deve ser apresentado um plano de conjunto 

da parte norte da Avenida (Praça do Município) "a fim de se poderem orientar devidamente 

as edificações que ali deverão ser levantadas, dando-se-lhe o preciso carácter de homo

geneidade artística". 

E, afinal, marca do tempo, indaga-se do engenheiro Moreira de Sá, Director dos 

Serviços de Obras e Urbanização, assessoreado à Comissão, se a urgência da aprovação 

dos projectos é compatível com o Plano geral de urbanização, mandado efectuar pelo 

governo, e "se tal plano estará pronto a tempo de à sua face se poderem julgar os projectos 

220 Vide parecer assinado por Marques da Silva apresentado na sessão de 12 de Maio de 1938 (A.H.M.P.- Livro de Actas da 

Comissão de Arte e Arqueologia 1937-1941, fl. 8 - 8v. 



(...) sem prejudicar os interesses dos respectivos proprietários que se propõem levar a 

cabo aquelas construções até às comemorações dos Centenários da Fundação e Res

tauração de Portugal..." 

Subtil inferência, pois o técnico municipal nada pode garantir, já que a data da 

efectivação dos planos, segundo ele, depende da vinda a Portugal de um arquitecto italiano. 

Eram as inibições de que falávamos... 

Que Marques da Silva tenha enaltecido patrioticamente o valor dos arquitectos 

nacionais, que a Comissão tenha sugerido um plano de conjunto da Praça do Município, 

estudado por arquitectos portugueses, tal significa não a atitude xenófoba, tão-só, mas 

a intuida consciência da falência de um processo exógeno que se confirmaria nas propostas 

megalómanas de credos monumentalistas e fascizantes. 221 

Com Arménio Losa, também na Comissão de Arte e Arqueologia (e delegado 

interinamente na Comissão de Estética) aí chega a vontade de Mendes Correia do pros

seguimento da construção do Monumento às Guerras Peninsulares (de Marques da Silva) 

"que o Governo desejaria ver concluído quando da comemoração, em 1940, do duplo 

Centenário da Fundação e Restauração de Portugal" e que o mesmo Governo "é de 

opinião que o trabalho escultural (...) seja entregue a um escultor consagrado". Evi

dentemente pensava em Leopoldo de Almeida, o que não veio a acontecer... 

Marques da Silva, Losa e o engenheiro Nogueira Soares, Director dos Serviços Marques da siiva e o 
regulamento da Comissão 

de Obras e Urbanização, são encarregados de elaborar um estudo do futuro regulamento de Estética 

da Comissão de Estética, entretanto constituída por Correia da Silva, Bonfim Barreiros e 

Arménio Losa. 

O anteprojecto deste, da futura urbanização do local circunvizinho da Sé Catedral, 

depois de judiciosamente estudado na Comissão, vai ser objecto dum relatório do engenheiro 

Mário Pacheco; à Comissão chegavam os processos do Coliseu do Porto e do arranjo 

urbanístico de Passos Manuel. Estávamos no início do ano de 1940... 

221 Vide a acta da Comissão de Arte e Arqueologia realizada em 6 de Fevereiro de 1939 (A.H.M.P- Actas da Comissão de Arte 

e Arqueologia 1937- 1941, fl. 15-16). 



O Plano Director arrastavase, quando o limite legal da sua apresentação era o 

último dia de 1939! Duarte Pacheco comemora no Porto e no Largo da Sé o duplo 

Centenário, em tónica medievalizante, como escreve Margarida Acciaiuoli, "(mascarando) 

ou (transportando) um passado em função das urgências festivas e passageiras".
222 

A Praça D. João I ganhava corpo e os seus reflexos na praça Municipal serão 

óbvios sobre a rua Rodrigues Sampaio, a prevista radial. Jã com o arquitecto Carlos Ramos 

na Comissão de Arte e Arqueologia, em Agosto de 1941, as inibições do Plano eram mais 

que evidentes.
Zí3 Carlos Ramos traz o argumento da autoridade, isto é, a urgência de 

ir ao encontro das directrizes fixadas pelo ministro Duarte Pacheco e acrescenta "que 

é aos arquitectos (...) que cumpre (...) submeteremse aos planos orientador e regulador 

de qualquer Plano de Urbanização".
2M 

Mas às inibições, ao compasso de espera da Avenida, não eram estranhas a 80 85 

confrontação de duas escolas, 'o espírito da concepção monumental (...) e o sentido funci

onal ..." 

O "erro cronológico" estava ao cimo da Avenida, no novo edifício da Câmara cuja 

direcção de trabalhos de conclusão é proposta a Carlos Ramos. ^ 5 

Então, já falecera Marques da Silva e a Praça Municipal começa a concluirse (ou os projectos de JÚI» de 
Brito, Passoss Júnior e 

a iniciarse) com os projectos da Companhia de Fiação e Tecidos de Fafe (194853) e carios Neves 

da Garantia (195359), de Júlio de Brito,
226 com os edifícios da Companhia Mercantil 

2 2 2 ACCIAUiOLI, Margarida - Os anos 40 em Portugal/O País, o regime e as Artes r Restauração" e " Celebração", Dissertação 

de Doutoramento em História de Arte Contemporânea apresentada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas / Universidade 

Nova de Lisboa (policopiada). Lisboa. 1991, p.467. 

A nova Comissão tomara posse em 20 de Agosto de 1941 e era (ormada pelo Dr. Simeão Pinto de Mesquita, Presidente; 

Dr. António Vasco Rebelo Valente, director do Museu Nacional de Soares dos Reis; Dr. António Augusto Ferreira da Cruz, director 

da Casa-Museu Guerra Junqueiro; arquitecto Carlos Joáo Chambers Ramos, professor da Escola de Belas Artes do Porto; 

Dr.Manuel da Fonseca Figueiredo, conservador do Museu Nacional de Soares dos Reis; engenheiro Mário do Carmo Pacheco, 

director da Escola Industrial Infante D. Henrique, todos como vogais. 
2 2 4 A.H.M.P. - Actas da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia 1937-1941, fl. 40v-43v. 

225 Vide parecer de Carlos Ramos sobre o novo edifício da Câmara incluído na acta da reunião de 20 de Junho de 1945 (A.H .M. P-

■Actas da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, 1941-1950. fl.26-27v. 

Júlio José de Brito, arquitecto e engenheiro civil, fora o autor do projecto de reconstrução do prédio de Aurélio da Paz dos 

Reis, conforme o novo alinhamento decorrente da construção da Filial do Banco de Portugal (de Ventura Terra, José Teixeira 

Lopes e engenheiro José Abecassis-1918/22/39), sito na Praça de D. Pedro. Porfalecimentode Paz dos Reis, em 1931, o projecto 

de 1930 só começará a ser executado em 1937 (A.H.M.P.- Licenças de obras 1937, Uvro 613 (838), fis. 103 e segs. 
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(1948-53) e o Prédio Capitólio (1948-50), de Passos Júnior, e o Prédio Correia da Silva 

(1948), de Carlos Neves. 

Por eles passam o contido Modernismo, sem grandes ousadias, de uma linguagem o contido 

standard. Como novidade os recuados e o desaparecimento dos torreões, a norte de 

Ramalho Ortigão, e um remate em pérgola. 

Mas, ainda, a norma, o todo, o condicionamento à cornija dos Paços do Concelho, 

e a confrontação, a atender, com o futuro edifício dos Correios (de Carlos Ramos). 

Eram arquitectos da mesma geração, da Escola de Marques da Silva, sob o rigor, 

mais que exigente, de Rogério de Azevedo no Conselho de Estética Urbana. 

Parecia entender-se que a mão do Mestre, ao lado do Arquitecto Supremo, no 

sétimo céu, ainda velava sobre a Cidade... 
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1.4 O Palácio Conde de Vizela e o Bairro das Carmelitas 

O sítio das Carmelitas deve o seu nome ao Convento de S. José e Santa Teresa 

de Carmelitas Descalças, fundado, nos começos do século XVIII, em terrenos extramuros, 

cedidos peia Câmara do Porto, e ampliados na cerca, por doação posterior. 

A sul, ficava o Recolhimento do Anjo, de anterior fundação, junto ao Olival, o sítio das carmelitas 

incorporando a antiga capela de S. Miguel - o - Anjo donde lhe vem o patronímio. 

Extintas as ordens religiosas, o Recolhimento, em ruínas, foi demolido, dando 87-90 

lugar ao primitivo Mercado do Anjo, aberto ao público em 1839; o Convento das Carmelitas, 

em idêntica situação, teve destinos diversos,com sucessivas ocupações e adaptações. 

Aí se instalaram, em diferentes épocas, a Malaposta, a Escola Normal, a Direcção das 

Obras Públicas, os Correios e Telégrafos, espaços circenses, o Teatro Variedades, a 

Cozinha Económica, dependências da Academia Politécnica e do Instituto Industrial (já 

ao tempo de Marques da Silva, como seu professor). 

A cerca, não muito ampla, estendia-se, porém, até ao Largo do Correio aonde 

se realizava o Mercado dos Ferros Velhos que aí persistiu até aos começos deste século. 

Era bem expressa, nos finais de Novecentos, a vontade municipal do desaparecimento 

do Mercado do Anjo e a necessidade da edificação de um novo mercado a localizar na 

área das Carmelitas, sobre o qual a Câmara colhera perecer da Comissão.então, nomeada 

para simultaneamente se pronunciar sobre a escolha do local para os novos Paços do 

Concelho.227 A comissão entenderá que maior superfície lhe deverá ser atribuida do que 

a expressa no projecto, então, apresentado, modificando, para tanto, os primitivos a-

linhamentos. O mercado ficaria, assim, ladeado por ruas amplas que absorveriam o Largo 

e a rua do Correio, a Praça e rua de Santa Teresa, esta a embocar expeditamente sobre 

Carlos Alberto. 

Das estratégias municipais sobre os mercados algo já sabemos, desde o insucesso 

do Mercado Ferreira Borges e da sua história de vicissitudes até às indecisões e ao 

Cfr. supra, nota 94 400 



debate sobre a centralização ou descentralização dos mercados. 

A Câmara ia renovando os arrendamentos das propriedades e terrenos das Car

melitas, mas cuidou de inserir neles a cláusula do despejo na perspectiva optimista de 

obras a curto prazo. 

Com o Presidente Avides e Lima Júnior, na vice - presidência, fala-se de obras 

ou melhoramentos projectados para aquele local.228 Na sessão de Dezembro de 1902, o 

vereador Francisco de Paula Azeredo, em conformidade com resoluções anteriores, a-

presenta a proposta para que os terrenos pertencentes à Câmara, e existentes entre o 

Largo do Correio e o de Santa Teresa, sejam alienados para construção, abrindo-se entre 

os dois largos uma nova rua e aplicando o produto dessa alienação, se tal for vontade 

do governo, no prolongamento da rua de Sã da Bandeira e no alargamento do Merca- A urbanização da 
zona das Carmelitas 

do do Bolhão. (Jà nesta data Marques da Silva havia apresentado um primeiro projecto 

de intervenção no Mercado do Anjo que Lima Júnior julga, agora, dever ser também 

melhorado).7K 

Uma planta, apresentada em Abril de 1903, partindo do pressuposto da aprovação 

prévia, de 18 de Dezembro de 1902, regulariza e alinha a Praça dos Voluntários da Rainha 

e Santa Teresa, a rua das Carmelitas e o Largo do Correio que confinam com o terreno 

municipal. 

Uma rua de dez metros de largura liga a Praça dos Voluntários da Rainha (o 

Carmo) e o Largo do Correio e, porque se deseja "o aformoseamento da parte mais 

central da cidade", é proposta a abertura de uma nova rua, em terreno exclusivamente 

municipal, e o loteamento e venda de terrenos em hasta pública, com o lote prepon

derantemente caracterizado pela frente de 6 metros.230 

É certo que esta venda tinha de ser realizada de acordo com as leis da de

samortização o que supunha, desde logo, a intermediação do Ministério da Fazenda. 

228 A.H.M.P - Vereações.V 138, II. 137 
229 Idem, ibidem. V 139, fl.2-2v 

230 Idem, ibidem, II. 41-41v 



A rua transversal, de Nascente a Poente, desejar-se-á galeria coberta, à imagem 

de Paris, Milão... e em Galeria de Paris se tornará, na nominação, em 1905, em homenagem 

à França que bem recebera o senhor rei D.Carlos. 

As primeiras arrematações em praça anunciam-se para Janeiro de 1904 e vários 

moradores e comerciantes da rua dos Clérigos pedem melhoramentos no mercado do AS primeiras arrematações 

Anjo, com a aplicação de verbas auferidas na venda das parcelas, realmente adjudicadas 

em Fevereiro. 

Verificamos que as primeiras glebas são adquiridas pelo conselheiro Boaventura 

Rodrigues de Sousa e, estrategicamente, elas correspondiam aos gavetos sobre a Praça 

dos Voluntários da Rainha e sobre o Largo do Correio.231 Na praça seguinte. Marques 

da Silva adquire para si as glebas 9 e 10, adjudicadas em 24 de Fevereiro de 1904. 

(Nesta mesma data o engenheiro Casimiro Barbosa e Marques da Silva, como já es

crevemos, eram providos em seus cargos na Terceira Repartição Municipal).232 

Fazem-se os primeiros projectos para o novo bairro, com a maia intervenção dos 

engenheiros, condutores de obras públicas e mestres de obras, no meio da penúria de 

Arquitectos.233 

O engenheiro Xavier Esteves pede o licenciamento de obras nos terrenos de Manuel 

de Sousa Lello, na rua que substituirá o antigo Largo do Correio, onde procura impor 

linhas da "chamada arte nova" num prédio misto (de comércio e habitação). Uma fachada 

"pouco arquitectónica", como dirá Marques da Silva, que a aprova " no intuito de não 

estorvar manifestações novas".234 Mas estas faltavam e o mesmo Xavier Esteves projecta 

para o José Lello, sobre as Carmelitas, uma fachada neomanuelina, sensivelmente na 

mesma data! 

Impunha-se rectificar o Largo do Correio e executar o plano total de melhoramentos, 

231 Idem, ibidem, LB 140, fl. 26v 
232 Vide sessão de 14 de Abril de 1904 ( A.H.M.P. - Vereações, Livro 140, fl. 39-39v 
233 Aí projectam os condutores de obras públicas Licínio Guimarães e Estevão Eduardo Parada da Silva Leitão. 
A este último se deverá atribuir a fachada Arte Nova da Rua Galeria de Paris, com nítida influência de Paul 
Hankar 
234 A.H.M.P. - Plantas de Casas, Livro 178, fl. 337-343 



pelo que se tornará urgente aprovar a expropriação de alguns prédios que o decreto da 

Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, de 6 de Agosto de 1904, legitimava.235 

O engenheiro Casimiro Barbosa apresentara já. o projecto de rectificação do Largo o projecto de rectificação 
do Largo do Correio 

do Correio, com a medição e orçamento das expropriações a fazer, verificando-se que as 

referidas casas confrontam, de sul e nascente, com a propriedade do Conde de Vizela, 

Diogo José Cabral. 

Já em meados do século XIX, um ascendente do Conde, António José Cabral, 

ligado à industria de fiação e tecelagem, aqui possuia uma " propriedade", com frente 

para o Largo dos Clérigos e viela do Correio, onde deseja estabelecer um armazém, 

necessariamente, da Fábrica de Fiação de Negrelos que ajudara a fundar.236 

O Conde de Vizela, com título atribuído por D.Carlos aquando da Exposição 

Universal de Paris de 1900, onde a Fábrica obtivera um Grand Prix, ao plano de me

lhoramentos do Bairro das Carmelitas irá submeter as suas propriedades, pois se torna 

indispensável a expropriação de várias parcelas para as quais se calcula o preço médio, 

de 17S700 reis o metro quadrado, dos terrenos das Carmelitas. 

Na sessão de 22 de Outubro de 1904, em tal sentido se delibera, tendo por base 

de trabalho a Planta de terrenos (...), datada de 26 de Agosto de 1904, assinada por 

Casimiro Barbosa, primeiro oficial da 39 Repartição. Nela se verifica os terrenos que se 

tem de adquirir e ceder ao Conde de Vizela, o alinhamento e alargamento desejável para o conde de vizeia 

o Largo do Correio e Rua das Carmelitas, mas ela é, sobretudo, um bom documento do 

dimensionamento do quarteirão que ao Conde pertence exclusivamente, com a evidência 

das pré-existências, com três áreas de construção sobre o Largo dos Clérigos e Largo 

do Correio, sobre a rua de Santa Teresa e na parte central, entre o Largo do Carmo e 

a rua do Correio, um armazém de apoio à Fábrica de Vizela. 

A Galeria de Paris exige, a norte, várias expropriações sobre a rua de Santa Teresa AS expropriações e 
a Galeria de Paris 

e Praça de Santa Teresa e os lotes, que com ela se relacionam, obrigam os projectos 

235 Idem - Próprias, Livro 205, ti. 144 
236 Idem - Plantas de Casas 1846, Livro IX, ti. 232-234; vide CARDOSO, António (e outros)- Casa de Serralves 

/ Retrato de uma época (cat.), Porto, 1988 4 0 3 



a submeterem-se escrupulosamente à aprovação da Câmara, com as fachadas indicadas 

no corte transversal da galeria, respeitando a sua altura e as linhas gerais do entablamento, 

reservando a Câmara a solução das consolas de suporte e mais peças necessárias ao 

estabelecimento da cobertura, de ferro e vidro. 

A galeria leva à presunção da caracterização de alguns lotes com dupla fachada, 

quer sobre o Largo do Correio quer sobre a Praça de Santa Teresa. 

Reclamam os proprietários da rua do Correio a beneficiação desta, a modificação 

do seu nome, pois ganhavam expressão as novas edificações e, para tanto, a Câmara 

aprova a planta e orçamento para a regularização da referida rua e da da rainha D. A-

mélia.237 

O Ministério do Reino aprova o projecto e orçamento relativo ao alargamento da 

rua do Correio e a rectificação do alinhamento do poente do Largo em finais de 1905 e 

236, um ano depois, são os moradores da rua D. Amélia a reclamarem da Câmara quanto 

ao péssimo estado da rua e quanto à necessidade do Conde de Vizela prosseguir na 

construção do muro de suporte, nos seus terrenos. 

Cuidava, então, o Conde de Vizela de também edificar no Bairro das Carmelitas 

e já, em Janeiro de 1905, Casimiro Barbosa expunha um seu projecto, "notável em grandeza 

e elegância de proporções em qualquer cidade da Península", como referia a Imprensa. 

Grandiosa fábrica, se ele correspondia, de facto, ao projecto aprovado em Câmara, em o projecto do engenheiro 
Casimiro Barbosa 

17 de Maio de 1907, e não assinado. 

Tratava-se da construção de um imóvel comercial, com frente para a rua das 

Carmelitas, Rainha D. Amélia, Santa Teresa e Correio.239 A memória descritiva pouco 

informa sobre o programa da construção, mostrando, contudo, que as divisões internas 

apresentam grandes salões, compartimentos destinados a escritórios e gabinetes, an

tevendo possíveis adaptações no último andar. Indefinições que a época certamente 

237 Esta designação aparece referida pela primeira vez na acta da sessão de 12 de Outubro de 1905 ( A.H.M.P. 

- Vereações, Livro 141. fl.133) 
238 Em Novembro de 1905 é exposta ao público a planta dos arruamentos e terrenos para a construção do novo 

bairro das Carmelitas. Aft A 
239 A.H.M.P. - Plantas de Casas, Livro 193, fl. 41-62 4 U 4 



impunha. 

As soluções em alçado têm um gosto francês de linguagens amalgamadas nos 

fenestramentos e no décor excessivo, ainda nos remates dos sete corpos da composição 

que as cantarias interligam. Alternam as cúpulas/torreão com os pavilhões/lanternim (com 

flechas) e os pequenos frontões, em larga silhueta. Um léxico medíocre, pretensamente 

ostentatório e redundante ( com fantasmas industriais) que aplicado ao quarteirão o 

impossiblitaria na imagem mental e no peso visual. 

Nem a imagem excessiva se adequaria a um homem pragmático, de formação 

inglesa, ou ao puritanismo do aluno de Campolide onde a ostentação era com certeza 

um vício. Até que... 

Mas a cultura francesa, de algum fascínio e proximidade, informa-lhe os hábitos, 

como impregnava a cidade, dessa mesma imagem, a de Paris. 

Nos começos de 1910, a rua Rainha D. Amélia continua em obras e na Câmara advoga-

se que * é muito necessário fazer o alinhamento pelo lado nascente, devendo o (...) Conde 

de Vizela ser obrigado a construir ali o muro a que se sujeitou (...), tanto mais que (...) 

está de posse de terrenos que pertencem ao Município e vice-versa".240 

Xavier Esteves verificará junto do Conde que este desistira do projecto inicial e 

noutro se empenhava, com estudos de alçados sobre a rua das Carmelitas e rua de Santa os estudos de Boutin 

Teresa, do arquitecto Emile Boutin, datados de Paris, e de Março de 1909.241 

Esses estudos preliminares são desenvolvidos em projecto apresentado logo em 

Abril, composto por dez peças, com plantas das lojas, rés-do-chão, Ie e 2e andar e terraços 

e com os desenhos dos alçados da rua D. Amélia, Carmelitas, Santa Teresa, Correio e, 

ainda, cortes. 

Acompanham o projecto uma memória descritiva, que desconhecemos,7A2 e as 

240 Vide sessão de 13 de Janeiro de 1910 (A.H.M.P. - Vereações, Livro 153, 11.114) 
241 Émile Boutin havia obtido o título de Arquitecto Diplomado pelo Governo Francês na 77a Promoção, em Junho 
de 1907. Desenvolvera o tema Um prédio de rendimento; nasceu, em 1874, em Luçon (Vendeia). Era sub-inspec
tor das Obras Públicas e dos Palácios Nacionais ( Louvre e Tulherias) e inspector dos Trabalhos do Banco de 
Franca. Tinha atelier em Paris na Rua Bonaparte, 52 (Vide Annuaire de la Société des Architectes Diplômés par 
le GouvernemenX, 6a éd. Paris, 1912, p. 96 e 272 
242 A.M.S. - Projecto do edifício que o Conde de Vizela pretende construir no bairro das Carmelitas; faltam no 4 0 5 



peças desenhadas, à escala 1 /l00. apresentam a nota bilingue de que (o) empreiteiro 

deverá conformar-se (...) às cotas indicadas, vérifieras (...) no lugar e, no caso de dúvida 

ou erro, avisar o arquitecto". 

O alçado sobre a rua das Carmelitas, indiciado como alçado principal, afasta-se 

da composição de Casimiro Barbosa, dele retendo, apenas, a ideia dos torreões de remate 

dos gavetos sobre a rua do Correio e a rua D. Amélia ( agora rua Cândido dos Reis, no 

acerto republicano), mas mesmo estes com uma maia contenção volumétrica e sem flechas 

de remate. Era, alias, a contenção a informar toda a fachada numa busca formal que 

exalta os valores de remate, a platibanda, escondendo os telhados, na qual apenas 

emergem os elementos montantes e estruturadores/ematados por pináculos terminados 

em pontas de diamante ou mais soerguidos com terminações esféricas. 

Os valores de simetria são óbvios no corpo central, de vão reduzido, no qual se 

inscreve o portal da entrada, de acesso ao andar nobre, evidente em fachada com a 

marcação das varandas e com um segundo de janelas de peitoril. Dos dois lados deste 

corpo central dois corpos, com a mesma métrica, o mesmo fenestramento e o mesmo 

tratamento da modenatura, de molduras, cornijas e mísulas que envolvem as janelas. 

É um desenho de grande retículo, tirando partido das cantarias e da sua es-

tereotomia, com um jogo alternante das juntas fendidas no rés-do-chão e juntas "ma

tadas", de aparelho isódomo, nos dois andares. A caixilharia acentua este grafismo, uma 

malha ortogonal que mais se adensa no andar superior com um décor onde se revelam 

as pontas de diamante entre as janelas ou sobre os pilares. 

A platibanda é desenhada com sulcos oblíquos, como remate diferenciador de um 

todo onde um gosto de 1900 é mais evidente, ainda, nas lojas, de amplo vão sobre a rua, 

na solução da caixilharia e nos ângulos convexos dos seus ritmos. 

Mas a própria decoração de algum modo se dilui na forte ancoragem do edifício 

que o granito enfatiza e o quarteirão, então, exige. 

Mais datados são os torreões de ângulo, com duplas portas de arcos abatidos, 

no piso térreo, e sobre estas, em transição modelada, as varandas do andar nobre, com 



balaustres interrompidos, as varandas do 2s andar, com ferros trabalhados, e sob a cornija 

da cúpula amplo medalhão/carteia, ladeado de festões ornamentais, relevados ortogo

nalmente sobre o alçado. As cúpulas sobreelevadas pelos remates recuperariam, noutra 

escala, as soluções afins do mercado do Anjo, com anterioridade, nas propostas de Marques 

da Silva. 

A resolução dos ângulos, sobre a rua de Santa Teresa, é de uma maia sobriedade, 

com os corpos encimados por um entatfamento. de médio balanço, sobre o qual assentam 

formas cúbicas e esféricas, um motivo recorrente quando da intervenção de Marques da 

Silva. Os alçados jà standards, na repetição dos módulos, acabam por evidenciar um 

programa mais imediato de lojas comerciais e de indecisões quanto aos dois últimos 

andares. 

Tal é notório na fase de apresentação de novo projecto à Câmara, em 1917, um projecto pardal 

imagem parcelar do projecto de Boutin, pois, então, só se desejava edificar, tendo em vista 

alojar, no l 2 andar,os escritórios da Fábrica do Rio Vizela, reservados ao proprietário, e 

alugar as dependências do 2- andar e as lojas e armazéns do rés-do-chão.(Só em último 

caso e apenas os 2s* andares poderiam ser, eventualmente, destinados a habitação).243 

Pormenorizando, poderemos afirmar que, em 17, deseja o Conde de Vizela proceder 

ao apeamento da casa da rua dos Clérigos n2! 00 e à sua reconstrução, embora de acordo 

com o projecto de Boutin. Reconhece-se que é uma parcela de um todo que se deseja 

construir e por isso as plantas apresentadas pecam por falta de conexão que o seguimento 

do imóvel, posteriomente, anulará. 

Nesta primeira fase, nota-se a insuficiência da única entrada sobre a rua das 

Carmelitas e daí, já, a proposta não definitiva de uma segunda entrada por Cândido dos 

Reis, estabelecendo ligações com pátios interiores pré-existentes. 

O projecto, não assinado, no momento em que mais se acende o papel interventa 

dos arquitectos nacionais, é aprovado pela Comissão de Estética (com Acácio Lino, Guedes 

projecto, composto de dez peças, a memória descritiva e o desenho n85. respeitante à planta dos terraços. Os 

desenhos são apresentados em cópias de ozalide e com inlormação escrita bilingue 

2 4 3 A.H.M.P. - Licenças de obras. Livro 341 (246), tis. 331-350 4 0 7 



de Oliveira. Correia da Silva), ressalvadas pequenas modificações na decoração dos espaços 

entre as janelas do último andar que acabaram por dar ênfase às formas de diamante 

nas cantarias lavradas. 

A análise do processo de obras leva-nos à conclusão de que um dos elementos 

condicionadores da execução do projecto (dém do apeamento e reconstrução do prédio) 

se deverá, fundamentalmente, ao alargamento da rua do Correio que só agora se leva 

a efeito. 

De facto, o projecto de alargamento só foi aprovado em Setembro de 1916 e o 

projecto de concordância do pavimento da rua do Correio com a de Cândido dos Reis 

só foi possível em Março de 1917.244 

No entanto, o projecto apresentado, se é um decalque do projecto de Boutin, 

suprime as cúpulas de ângulo, sublinhando os valores da horizontalidade da platibanda 

corrida, com uma maia racionalidade por defeito, monotonia, ou incapacidade construtiva. 

Tanto se suporá com o aditamento de 10 de Dezembro de 1918, num contexto diferente, 

com momentos que há que religar.245 

Já no consulado sidonista, e com os supostos sinais da vitória dos Aliados, o 

Conde de Vizela e a Comissão Admnistrativa ultimam a aquisição e cedência definitiva Aquisição e cedência de
finitiva de terrenos 

de terrenos, com escritura realizada em 8 de Junho de 1918, cumprindo-se as deliberações 

de Agosto de 17.246 

Comparando os termos da escritura actual com os termos de cedência e aquisição 

que se propunha em 1904, verifica-se que a Câmara mais adquire e menos cede em áreas 

de terrenos, o que deixa supor o alinhamento sobre a rua Cândido dos Reis, uma melhor 

relação da edificação com a envolvente e a consideração da forte pendente das ruas das 

Carmelitas e de Santa Teresa e o desnível estabelecido entre as ruas Cândido dos Reis 

e do Correio. 

244 Clr. Informação da Terceira Repartição, apensa ao processo de obras 
245 A.H.M.P. - Licença de obras. Livro 352 (271) fis. 315 -330 
246 A.H.M.P. - Nora 1917-18, Livro 74, fl. 109-110v 
247 Outorgaram pela Câmara Artur Jorge Guimarães, Presidente da Comissão Administrativa, e, como segundos 

outorgantes, Diogo José Cabral e sua esposa 4 U O 



Concretizou-se, afinal, uma permuta e o pagamento, pela Câmara, dos terrenos 

excedentes, como fora deliberado, dois dias antes, na Comissão Administrativa.247 

No aditamento ao projecto escreve-se que o edifício se destina a lojas comerciais 

e a um Clube, o Clube Portuense, cujas instalações, na zona da Trindade, seriam afectadas 

pelas obras de Os Fenianos que, então, cuidava de se instalar na parte superior da 

Avenida das Nações Aliadas, como verificámos.248 

As paredes exteriores, que abrangem as ruas Cândidos Reis, Carmelitas e Correio, Adiantamento ao projecto 

até ao pátio voltado a esta última rua, são em cantarias lavradas em todos os paramentos, 

sendo revestida a cimento a parte restante da rua do Correio. 

Recuperam-se as cúpulas de ângulo, avança-se ligeiramente na extensão norte 

da fachada, sobre a rua Cândido dos Reis, e o programa só ganha em definição no 

destino das áreas. Glosam-se as plantas de Boutin, com a adequação dos armazéns do 

rés-do-chão a lojas comerciais, e a planta do primeiro andar explicita bastante bem a 

secção do Clube, com salas de jogo, leitura, sala de cavaco, restaurante, cozinha, cor

respondência, visitas, biblioteca, escritórios, gabinetes da Direcção, agasalhos, toilettes e 

salão de festas.249 

O aditamento, com memória descritiva de Inácio Pereira de Sá, é aprovado em 

Janeiro de 1919, com Marques Guedes na Comissão Admnistrativa. 

A Diogo José Cabral assistiam dificuldades na direcção das obras, na aquisição 

dos materiais e sua verificação. Em Agosto de 1920, Marques da Silva declara aceitar, 

na qualidade de arquitecto, a direcção das obras,"comprometendo-(se) a ir às mesmas 

obras de um modo geral, diariamente...". * " Informara o Conde, com antecedência, da 

necessidade de aquisições, do andamento das obras e de qualquer alteração ou mo- Marques dasiivaarquitecto 
do Palácio de Vizela 

dificação da planta, fixando a sua remuneração na percentagem de 5% sobre todas as 

2 4 8 O Clube Portuense, organizado, em 1857, na zona da Trindade, era uma das mais antigas associações 

recreativas do Porto, pois a sua génese pressupõe, já, a Assembleia Portuense, fundada em 1834 no Palacete 

Ferreirinha, que lhe deu origem. ( Cfr. Brigadeiro Nunes da Ponte - O Clube Portuense, in "O Tripeiro", V série, 

Ano I, 5, Setembro 1945, pp. 11 e 112 

2 4 9 Vide supra, nota 245 

2 5 0 A.M.S. - [Minuta de carta], datada de 6 de Agosto de 1920 4 0 9 



importâncias a dispender na obra. 

De 1920 a 1923, dirigirá as obras já começadas sobre as três ruas. Verdadei

ramente da sua autoria são os desenhos das cúpulas dos torreões de ângulo, de uma 

morfologia mais contida, como mais contida é a sua decoração, o revestimento de escamas 

de ardósia, com aberturas em olho de boi. As cúpulas exigiam a capacidade construtiva 

que os desenhos de 22 bem patenteiam. 

Desta primeira fase, com certeza, são os desenhos de pormenor para os escritórios 

da Fábrica do Rio Vizela, sobre a parte sueste do edifício, com entrada principal pela rua 

das Carmelitas e entrada de serviço pelo pátio sobre a rua do Correio, e as instalações 

do Clube Portuense, ocupando o primeiro andar de ângulo sobre a rua das Carmelitas 

e Cândido dos Reis, com um pórtico de entrada de três vãos, sobre um hall de distribuição 

e acesso ao andar nobre sobre esta última rua. 

Poder-se-á afirmar que Marques da Silva, nesta fase, dirigirá a construção corres

pondente às cinco primeiras lojas da rua Cândido dos Reis. 

Em Junho de 23, o Conde de Vizela solicita à Câmara o prosseguimento da construção, 

juntando o Projecto do prosseguimento, com memória descritiva de Marques da Silva, 

projecto que é aprovado no mês seguinte.251 

Compreendia, este, a continuação para norte da propriedade e supunha a inte
gração no plano de conjunto. Tratava-se de edificar, de facto, um segundo conjunto de Projecto do prossegui

mento de obras 
cinco lojas sobre a rua Cândido dos Reis e duas entradas de escadas para os andares. 

A parte da rua do Correio, em sub-solo, constava de lojas, armazéns e pátios. 

Procura o Arquitecto garantir a unidade do conjunto em planta, com a utilização 91-92 

de paredes transversais, desenhando as diversas partes do edifício com lojas e armazéns, 

no sub-solo, vestíbulos, escadas, lojas e armazéns, no rés-do-chão, e escritórios nos 

andares superiores. 

As fachadas subordinam-se à disposição das plantas, mas o corpo principal do AS reformulações de 
Marques da Silva 

edifício é sobrelevado, nele se inscrevendo um terceiro andar. Quebrou-se a pretensa 

1 A.H.M.P. - Licenças de obras. Livro 420 (402), fis. 277-291 410 



racionalidade e, com ela, a monotonia das platibandas, mais exarcebadas pelo remate dos 

extremos e, segundo o Arquitecto, deu-se às fachadas nascente e poente da rua Cândido 86 

Reis um melhor equilíbrio, pois que a fachada poente já, então, apresentava prédios 

bastante altos que urgia contrabalançar. 

Na rua do Correio mantinha-se a cércea inicial e levantava-se um último andar 

recuado, a modos de mansarda, e a fachada continua a ser revestida de cimento. 

Em Dezembro de 1923, falecia o Conde de Vizela, "o velho Conde", deixando do 

seu primeiro casamento, com Raquel dos Reis, o filho Carlos Alberto Cabral e do segundo 

casamento, com Gabrielle Matton, Diogo Eugénio Cabral. 

As obras continuaram em seu ritmo, dentro do programa repetitivo das últimas 

formulações de Marques da Silva, e por elas se fazia a natural passagem para Serralves, 

com outro entendimento sociológico. 

O que mais avulta nas obras do Palácio Vizela? A capacidade de Marques da Silva 

na direcção de obras, com uma grande exigência e rigor, as soluções expeditas do 

arquitecto/construta perante uma nova tipologia e os toques compositivos que esteticamente 

valorizaram o edifício e o quarteirão, "fazendo" cidade, com o poder enfático só possível,ao 

tempo, no quarteirão do Mercado do Bolhão, aonde mesmamente Marques da Silva 

projectava sobre a rua Alexandre Braga. 

411 



1.5. Os Grandes Armazéns Nascimento 

Em meados do século XIX a rua de Santa Catarina apresentava, ainda, na parte 

inferior do Largo de Santo Ildefonso à rua Formosa, uma frente de rua contínua, a nascente 

e a poente, apenas interrompida, na parte ocidental, pela Viela das Pombas que ia entroncar 

na Viela da Neta que, por sua vez, partindo da rua do Bonjardim, desembocava na rua o sitio de santa catarina 

Formosa, alguns metros a poente da então Nova Praça do Bolhão. 

Só com as expropriações dos anos 70, para o prolongamento da rua de Sá da A rua de santa catarina 
no século XIX 

Bandeira, ganhava em definição a vasta área da rua de Santo António à Formosa e a 

Santa Catarina, visão ainda empírica de futuros quarteirões, onde a retículo almadina, de 

Santo António e Santa Catarina e suas frentes, alternava com soluções de continuidade, 

com terreno lavradio, quintais e jardins, tanques e ribeiros que, na parte setentrional, 

constituíam vasto perímetro de anexos ao palacete da Trindade de D. Antónia Ferreira, 

também senhora de "amplo edifício" no gaveto da Viela das Pombas e Santa Catarina 

( depois o Grande Hotel do Porto, com risco de Silva Sardinha).252 

É ainda, da mesma década o projecto de abertura do tramo de Passos Manuel, 

de Sá da Bandeira a Santa Catarina ( com posterior extensão à rua de Santo Ildefonso) 

e aí se inaugurara, em 1884, o Ateneu Comercial do Porto. 

Assim se desenhava, em malha ortogonal, o encontro das ruas de Santa Catarina 

e Passos Manuel com rupturas no tecido urbano e, sobretudo, com uma descaracterização 

arquitetónica, bem evidente nos começos do nosso século. 

Uma arquitectura de pouca erudição preenchia a rua, de pequenas cérceas, onde 

a habitação convivia com o pequeno comércio de malas e sapataria, ourivesaria, confeitaria 

e padaria (e um pequeno café), nos baixos das casas. 

Da parte inferior da rua de Santa Catarina até ao Marquês de Pombal evidenciavam- os palacetes de santa 
Catarina 

se os palacetes do Visconde de Via Verde, de António Júlio Pinto da Fonseca, do Visconde 

252 Vide a planta topográfica de 1875, referida por Monteiro de Andrade, e que teve a aprovação da Câmara 
em Julho de 1875, na qual se representa o projecto dos alinhamentos da rua de Sá da Bandeira (ANDRADE, 

Monteiro de - [...] Plantas Antigas da Cidade [...], Porto, Gabinete de História da Cidade, 1943, pp. 119-120 4 1 2 



de Sousa Soares e as residências do Visconde de Luzares, da Viscondessa da Ermida, 

do conselheiro Moreira Freire, Abade de Santo Ildefonso. 

O Grande Hotel do Porto e o "estabelecimento comercial de roupa branca", A 

Confiança, na dita rua, constituíam, então, duas referências de um roteiro comercial e 

industrial com alcance sociológico. No primeiro alojavam-se Chefes de Estado e figuras 

políticas que o tornam palco de manifestações de júbilo e de protesto; A Confiança se 

revela o espírito empreendedor do seu fundador, António da Silva Cunha, é ainda uma 

imagem primeira do "Kinetógrafo" de Aurélio da Paz dos Reis. 

Nos começos do século, a Ourivesaria Reis & Filhos, na esquina de Santa Catarina 

e Santo António, substitui a fachada do seu esbelecimento "por uma frente em ferro", A rua de santa 
Catarina nos 

uma "devanture", projectada pelos irmãos José e António Teixeira Lopes e executada pela começos do século 

Fundição Aliança, de Massarelos. Substitui, então, a devanture de 1890, numa reactua-

lizaçâo de programa com a ampliação de espaços, "montres", pa necessidade de exposição 

ao público e de valorização da secção de "Pratas, num gosto art nouveau que a figurinha A ourivesaria Reis & 
Filhos 

esculpida e eminente sobre o cunhal do prédio e todo o léxico provavam. 

Os interiores eclécticos mais se adequavam a um gosto Luís XV, evidente no 

mobiliário da Casa Cipriano, e os tectos eram decorados por Gonçalves da Silva, num 

naturalismo de época. 

O referido projecto é aprovado em Câmara de 1906, com o parecer favorável de 

Marques da Silva, então, arquitecto municipal, e reformulado em 1914253, com a execu

ção de uma sala de exposições sobre a rua de Santo António num outro gosto, involuti-

vo, gramática de 1900, por entre pingentes, festões e grinaldas que, ainda em 1925, 

Oliveira Ferreira aplicaria na Ourivesaria Aliança, nas devantures da rua das Flores e dos 

Caldeireiros.254 

A "devanture", em ferro e vidro, era uma fórmula de sucesso que o próprio Marques 

da Silva propunha para as lojas do seu prédio da rua das Carmelitas, mas ela é, sobretudo. 

Vide CARDOSO, António- Génese e Morfologia das Fachadas de Ourivesarias e Joalharias da Cidade do 
Porto in "Ourivesaria do Norte de Portugal" (cat.), Porto, 1987, pp. 199-222 
2 5 4 Idem, o. c. pp. 218-219 A -, o 



a ideia/arquétipo de uma maia explicitação que os Armazéns, de grandes vãos, possibilitam. 

Assim se passará com os Armazéns Nascimento na rua de Santa Catarina e Passos 

Manuel que Marques da Silva projectará. 

Em que circunstâncias e tempo? 

Os irmãos Nascimento, transmontanos, de Murça, fixaram-se no Porto na segunda 

metade do século XIX. O mais velho, Venâncio do Nascimento, estabelecera-se na os irmãos Nascimento e o 
mobiliário 

rua do Bonjardim, com loja de mobiliário e, já, na Exposição Internacional do Porto, 

de 1865, obtivera uma menção honrosa e novamente serã premiado na Exposição 

Universal de Paris, de 1879, e na Exposição Portuguesa do Rio de Janeiro, do mesmo 

ano. 

António do Nascimento vai estabelecer-se no mesmo ramo, tratando de instalar-

se, em 1877, na rua da Ferraria de Baixo, junto à Associação Comercial do Porto. 

Concorrem na sua instalação o irmão Venâncio, a Fundição do Bolhão e a Com- A instalação de 
António Nascimento na 

panhia Aurifícia. A documentação refere um aluguer de casa, com uma loja e um primeiro ma de Ferreira de 
Baixo 

andar, na rua de Ferraria de Baixo, 205, em 1880, e de um armazém na mesma rua, rfHõó, 

e logo, em 1881, o aluguer de loja e dois andares nos n25 201-205. 

Em 1887, verifica-se que melhora as suas instalações, com fornecimentos da 

Fábrica das Devesas e, já, em Outubro de 1889, das rendas dos prédios da ruas Ferreira 

Borges e Ferraria de Baixo lhe é passado recibo, assinado por José Lopes Martins em 

nome de Catarina Lopes Martins, respectivamente avó e tio de Júlia Lopes Martins que 

virá a casar com o arquitecto Marques da Silva, em 14 de Setembro de 1901, como a 

seu tempo escrevemos. 

Em 1905, o arrendamento à firma António do Nascimento e Filhos é feito pelos 

dois outorgantes, Amélia Lopes Martins, viúva, residente na Praça do Marquês de Pombal 

e António do Nascimento Júnior, e, da escritura lavrada, verifica-se que os prédios, após 

as obras feitas, constituem, agora, um só prédio, composto de lojas e três andares, com 

frentes para a rua do Comércio do Porto, n.2* 144 a 159,e para a rua Ferreira Borges n25 

9 a 27. O arrendamento duraria 19 anos que findariam em 29 de Setembro de 1923, 
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podendo a firma exigir a prorrogação. 25S 

A redefinição do novo centro comercial da cidade leva ao interesse de António A redefinição do novo 
Centro Comercial da 

do Nascimento pela aquisição de terrenos na rua de Santa Catarina, já na nova ordem Cidade 

republicana e seu elã, meses após a formação da Empresa Artística L^/Jardim Passos 

Manuel, de que fazia parte António da Silva Cunha, a escassos metros de Santa Cata

rina. ** Adquire, em data que se acerca de 1912, os prédios n.0* 61 a 69 e 71 a 79 da 

rua de Santa Catarina, num intricado processo de legalização, porque um dos prédios 

estava hipotecado e porque laudémios eram devidos à Comissão Administrativa dos Bens 

da Igreja. 

Em Março de 1914, António do Nascimento e Filhos requer à Câmara autorização 

para demolir as edificações ali existentes e que desfeiam a cidade, apresentando, ao 

mesmo tempo, o projecto e memória para a construção de um prédio para os Grandes os Grandes Armazéns 
Nascimento na rua de 

Armazéns Nascimento. Projecto assinado por Marques da Silva, e jã datado de 2 de Santa catarina 

Fevereiro desse ano, com um programa que se adequava à exposição e venda de móveis, 

tapeçarias e mais objectos de decoração e interiores de casas. 

A memória exorta os aspectos funcionais do edifício, querendo-o como um " grande 

armazém em qualquer capital do Mundo"! Importância, dirá o Arquitecto, que lhe advirá o projecto de Marques 
da Silva de 1914 

da vastidão mas também do delineamento do programa, "em que há deposições de grande 

alcance e consequentemente do modo de ser arquitectónico" que representava um pro

gresso para o Porto. 

O projecto é aprovado pela Comissão de Estética, em Maio de 1914, e na sessão 

da Comissão Executiva, de 14 de Maio de 1914, presidida pelo Dr. Lopes Martins, depois 

do parecer do Conselho dos Melhoramentos Sanitários justificativo da inobservância do 

Regulamento de 1903 que o Ministro do Fomento transigentemente aprovou.257 

Concedido o licenciamento de obras, verificamos que elas não foram iniciadas e, 
2 5 5 Cfr. Livro de Nota. n° 794, Cartório de António José de Oliveira Mourão, II. 84; vide documentação avulsa 

da actual Casa Nascimento 
2 5 6 Já em 1908 se realizava no Jardim Passos Manuel uma sessão de experiência do cinematógrafo 
2 5 7 A.H.M.P.- Licenças de obras. Livro 308 (178), fl. 259-278 
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por isso, em Junho de 16 é pedida a reforma da mesma licença por motivos alheios à 

vontade do requerente. Se é a Guerra que cria este interregno, tal é possível, mas não 

serão de desprezar algumas das dificuldades por nós adiantadas quanto à legalização 

da posse dos terrenos adquiridos. 

Essa reforma de licença é concedida em 15 de Julho de 1916, ao tempo de 

Santos Silva na Comissão Executiva, ̂ e e m Agosto desse ano o mestre de obras Manuel 

Francisco Rodrigues, empreiteiro das obras de fundações e muro de suporte, apresenta 

o seu orçamento. O primeiro certificado de obras é passado por Marques da Silva e é AS primeiras obras em 
1916 

pago, em 19 de Outubro de 1916, ao referido mestre. 

Em Abril do ano seguinte, António Nascimento Filho requer à Câmara que * devido 

às circunstâncias do actual momento e pela presteza com que podem executar a obra, 

precisa alterar o emprego de certos materiais constantes da memória do projecto".259 

Pretendia, pois, que os piares, pavimentos, escadas, peças principais d a cobertura, Aossaturadebetâoarmado 

vigas, fachadas exteriores e internas fossem d e ossatura de be tão armado. E mais ad ian ta 

que tan to exterior como internamente o be tão armado terá revestimentos d e argamassa, o betão armado e o pro
grama dos Armazéns Nas-

d e b o m aspecto, * devendo as faces das exposições e arcadas das fachadas exteriores Cjmento 

ser revestidas a mármore, bem c o m o certos elementos de p lacas" . 

O programa dos Armazéns Nascimento, pela sua dimensão e pela necessidade 

de quali f icação d o lote, sobre a rua de Santa Catarina e sobre a forte pendente de Passos 

Manuel , exigia uma a d e q u a d a t ipologia, informada, necessariamente, pe la v i a g e m d e 

Marques d a Silva e António Nascimento à A lemanha , Países Baixos e Paris, c o m o já 

referimos. 

Os primeiros estudos d o Arqu i tec to buscam esssa a d e q u a ç ã o , q u e se deseja 

pa ten teada nas fachadas e que o gaveto parecia exigir. 

Com o pressuposto d a cércea do vizinho pa lacete d o Visconde de Vila Verde, o os primeiros estudos do 
Arquitecto 

primeiro estudo do alçado sobre Santa Catarina revela um rés-do-chão e dois andares, 

2 5 8 Idem, Licenças de obras. Livro 329 (221) f l . 216-218 
2 5 9 Idem, Licenças de obras. Livro 342(247) f l . 102-108 
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com uma cornija enfática, rematada por amplo frontão contracurvado, uma solução remate 

que, embora ampliada e distendida, muito se aproxima da do prédio das Carmelitas, 96-101 

permitindo um largo óculo ou janelão sobre o vão da cobertura, num amb'guo cruzamento 

ou indiciação de frontâo/lucarna, 

O corpo principal mostra no rés-do-chão dois amplos vãos de arcos abatidos, 

partindo de um pilar central e apoiados em fortes pilares laterais, unificados por extensa 

marquise de acolhimento, com expressiva linearidade horizontal. 

Os dois andares superiores apresentam em cada piso três janelas quadrangulares 

de grandes vãos amainelados e grandes superfícies vidradas que, pela sua disposição e 

contiguidade, se assemelham a bow-windows entre os elementos estruturadores e mon

tantes dos dois andares, numa intuida conjugação do ferro e vidro, com valores de ornato 

sobre a varanda, lembrando tipologias industriais e comerciais de uma primeira fase de 

grandes armazéns parisienses. 

O corpo, a sul, estabelece un espaço de fransiçâo para o palacete, com os mesmos 

níveis de cornija, com o mesmo ritmo de fenestramento, mas com a diferenciação formal 

nos rasgamentos da porta de esquadria rígida, na janela quadripartida do primeiro andar 

e na janela de volta perfeita do segundo, tripartida ou amainelada, com bandeira se

gmentada. Idêntico corpo de transição se desenha a norte, multiplicado, enformando o 

gaveto, e estabelecendo a ligação com o corpo sobreelevado sobre Passos Manuel, com 

a mesma hierarquia de valores e soluções formais do c a p o principal de Santa Catarina. 

Já neste primeiro estudo se definem algumas propostas de projecto que se manterão no 

desenho definitivo, tais as do rés-do-chão de Santa Catarina, e deverá supor-se, em planta, 

a entrada principal com átrio e circulações, a partir desta rua, e a área de exposição 

voltada ao exterior, tirando partido da profundidade do lote sobre Passos Manuel. Do 

mesmo modo se valorizava o alçado sobre esta rua, com um elemento distintivo de remate. 

Todavia, a forte empena do vizinho palacete, um dos mais altos prédios da rua 

de Santa Catarina, " com suas cabanas de águas furtadas e chaminés", a necessidade uma nova busca formai 

de uma perspectiva coerente de rua, a reflexão sobre a legislação existente e a desejável. 



a largura da rua, são factores determinantes de uma nova busca formal que ampliaria o 

programa e geraria uma nova tipologia de alçado, fortemente marcado na sua parte superior 

por uma cúpula transparente e lanternim ( num processo regressivo), com referências 

visuais ao Printemps, de Paul Sédille (1881), ao Novo Printemps, de René Binet (con- AS referências visuais 

discípulo de Marques da Silva no atelier Laloux), ao Bazar do Hotel de Ville, reformulado 

em 1913, tal como é obvia, na cúpula vidrada, uma primeira imagem das Novas Galerias 

de Montpellier. 260 

A fachada principal apresenta, agora, uma nova composição no corpo principal, 

com um rés-do-chão, de dois vãos, para exposições, com largas superfícies vidradas nas 

quais um delicado mainel quase se dissolve ou anula, subindo até ao entablamento do 

segundo andar. Sobre este um andar de mezzanino. com janelas tripartidas, cornija corrida 

de fora a fora e o arranque da cúpula sobre insinuado tambor ou platibanda. 

Os dois andares intermédios apresentam duas janelas cada, de amplos rasga-

mentos, mas com grafismo idêntico ao das janelas do primeiro estudo. 

Os dois corpos laterais, de encosto e transição, apresentam no piso térreo as 

entradas sob marquises de ferro e vidro. A entrada principal far-se-ia sobre o corpo 

arredondado do gaveto, constituído por três estruturas montantes, geradoras de três baias 

onde se inscrevem, na baia central, janelas de idêntico desenho às do corpo principal e 

às do corpo de encosto do palacete do Visconde de Vila Verde. 

Todavia, as baias laterais do gaveto, no terceiro piso, apresentam um óculo 

anamentado. 

O coroamento de ângulo tem similitudes com o proposto no primeiro estudo, 

distinguindo-se do corpo de encosto, menos sobrelevado, com um frontão rectangular com 

remates esféricos. 

Um terceiro estudo parcelar (um corte longitudinal) sobre a rua de Passos Manuel, um terceiro estudo 

permite-nos verificar a forte presença do torreão, a marcação dos cinco pisos ( a notícia 

do sub-solo), a escada de circulação, de três lanços simples, entre os andares e um 

2 6 0 Vide sobre este tema MARREY. Bernard - Les grands magasins des origines à 1939. Paris. Picard, 1979 . , Q 



espaço de transição, ainda descaracterizado, para um outro corpo, com uma linguagem 

mais contida, mas subentendendo-se uma solução de cobertura em marquise de ferro e 

vidro e remates decorativos. 

Um quarto estudo, da mesma genealogia, mostra sobre Santa Catarina uma um quarto estudo 

pequena variante, insiste numa linguagem de 1900, com as marquises recortadas e os 

coroamentos mais rebuscados no décore com a delimitação do campo das carteias para 

inscrições. 

Deverá hferir-se que os estudos apresentados respondem a uma vertente ecléctica, 

em termos morfológicos e tecnológicos, e que os modelos possíveis são, de facto, de Paris 

e não da Alemanha ou da Bélgica. 

Marques da Silva conhece as tipologias parisienses que exercita e se é amigo de 

Binet,261 que falecera em 1911, não menor é a amizade de Chédanne262 e, sobretudo, AS tipologias parisienses 

a de Chanut,263 arquitectos das Galerias Lafayette.Com Chanut manterá assídua cor

respondência, de 1902 a 1930, interpolada por visitas pessoais. 

As Galerias Lafayette serão o primeiro " grand magasin * a utilizar inteiramente o arquitecto chanut 

o cimento armado ( à excepção das cúpulas). A ampliação iniciada em 1910, com plantas 

de Ferdinand Chanut, e terminada em 1912, é um exemplo de optimização do betão 

armado, " oposto à rigidez" dos seus contemporâneos.2M 

Embora as concepções de Chanut se afastem do * grand magasin" e mais se 

aproximem do " bazar oriental * e nada tenham a ver formalmente com os Armazéns de 

Marques da Slva, na especificidade dos programas, a insinuada via de aceitação do betão 

2 6 1 René Binet nasceu, em 1866, em Chaumont e faleceu em 20 de Julho de 1911.Aluno de Laloux, diplomou-

se em 1892. Realizou a Porta monumental da Exposição de Paris, de 1900, mas a sua obra principal é a da 

renovação e a construção do Nouveau Magasin du Printemps 
2 6 2 Georges Chédanne nasceu, em 1861, em Maromme e faleceu em Paris em 1940. Aluno de Guadet foi Prémio 

de Roma, em 1887.Realizou várias obras, projectou a Embaixada de Paris em Viena, em 1905, e construiu a 

primeira parte dos trabalhos das Galerias Lafayette, em 1906-1908 
2 6 3 Ferdinand Chanut nasceu em Paris, em 1872, e faleceu em 1948. Aluno de Lheureux na Escola de Belas 

Artes, diplomou-se em 1893. Partidário da pré-fabricação constrói o Panorama transiberiano da Exposição de 

Paris, de 1900.Trabalhou no gabinete de Chédanne e, após um diferendo com este, torna-se arquitecto das 

Galerias Lafayette, em 1909. Ai restará até à sua reforma. 
2 6 4 vide MARREY, Bernard- o.c. p.157 
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armado, por Chanut e pelas Galerias Lafayette pode ter passado. 

Em Julho de 1914, Chanut perguntará a Marques da Silva: " Construíste o teu 

armazém de móveis para o teu bom amigo, tão simpático?"265 

Um último estudo e uma pequena variante têm as marcas estruturadoras do betão um último estudo 
e uma variante 

armado, a assunção de uma tecnologia como um " facto cultural" novo na cidade, com 

um valor discursivo óbvio nas possiblidades do novo material e na sua ética, a sua verdade. 

Dir-se-á que se verifica uma síntese dos vários estudos e um processo operativo 

de osmose que leva à integração das partes logradas, à eliminação do excrescente, à uma síntese de estudos 

metamorfose e acomodação dos elementos e à manutenção das invariantes possíveis na 

gestação do projecto. 

Entende-se, deste modo, que Marques da Silva escreva sobre " o modo de ser 

arquitectónico", do " delineamento do programa", das " disposições de grande alcance" 

e do progressismo do projecto. Mas ele enfatiza, fundamentalmente, o ponto de vista 

estético, com a preocupação de dominar as demais construções adjacentes. 

Faz a apologia (como referimos a propósito de A Nacional) dos torreões ou seus 

sucedâneos que excedem as prescrições da parte corrente das ruas, invocando as cidades 

modernas do estrangeiro. Reconhece que o Regulamento de Salubridade das Edificações 

Urbanas foi organizado tendo em vista a higiene das cidades novas,não prevendo o caso 

especial das ruas antigas como a de Santa Catarina, com 13 metros de largura e com 

o intenso trafego comercial. Reclama a tolerância justa do Regulamento, invoca o de Paris, 

de 1902, que estatue uma medida de 18 metros para a altura da vertical no alinhamento 

nas ruas de 12 metros de largura. 266 

Habilmente, em nome das implicações estéticas, de um suposto vazio regulamentar 

e com o argumento de Paris, Marques da Silva ampliava o volume de construção e, com A ampliação do volume de 
construção 

ele, aumentava o programa, com sub-solos, rés-do-chão e quatro andares, pisos legíveis 

2 6 5 A.M.S. - Carta de Ferdinand Chanut, datada de Paris, 21[?] de Julho de 1914 
2 6 6 De acordo com o art0 5a do Regulamento de Salubridade das Edificações Urbanas, aprovado por Decreto 

de 14 de Fevereiro de 1903, a altura das fachadas da rua de Santa Catarina, com 13 metros de largura, não 

poderia ultrapassar 14 metros (três andares). 
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no alçado sobre a rua de Passos Manuel. 

O projecto aprovado exprime as características funcionais do edifício, visíveis em 

fachada, e as plantas dos vários pisos, aparentemente repetitivas e quase rígidas, adequam-

se, contudo, às componentes do programa e sua hierarquização, com a consideração 

devida à presença dos objectos e seus tempos de leitura, à sua fruição e tangibilidade. 

A hierarquização dos objectos.a atenção aos diferentes públicos, a organização 

de espaços diferenciados de exposição, o eclectismo dos estilos, o risco do caos visual, o projecto aprovado a 
sua caracterização 

levam à ambígua gestão dos critérios, numa compatibilização entre a variedade e o or

denamento, a surpresa e a imediata revelação, com lógicas opositivas. 

O factor luz é, assim, o elemento unificador, por excelência, do programa e 

modelador do espaço interno e da própria volumetria das fachadas. 

A ossatura, de betão armado, exalta os valores da fenestraçâo como elemento 

distintivo do conjunto, numa hierarquia que valoriza o espaço/montra sobre a rua e que, 

nos andares superiores, é fonte de luz para as diversas exposições e salas de trabalho. 

Os ritmos das fachadas fazem-se numa nítida progressão vertical, sobretudo visível 102-103 

a partir da marquise, de acolhimento, do rés-do-châo até ao coroamento, com elementos 

decorativos e esculturais e a inscrição Grandes Armazéns Nascimento, em remate neo-

barroquizante, de diferentes origens, num processo ecléctico de várias lógicas associativas, 

possíveis, como exemplo, no Bon Marché parisiense. 

Porém, a solução formal do alçado, de forte baia que o betão estrutura, era 

insinuada, com anterioridade, no projecto do Teatro Circo de Braga, de 1908. 

Há, aqui, nos Grandes Armazéns Nascimento, a capacidade de Marques da Silva 

para a adequação e cruzamento das fontes quer arquitectónicas quer ornamentais. Há, o cruzamento das fontes 

pois, insistimos, uma progressão dinâmica do edifício, desde a forte ancoragem até ao 

entablamento remate que lhe dá um sentido monumental que se ajusta ao gaveto modelado 

que se anula entre a viva marcação dos dois corpos sobrelevados, com um entendimento 

notável das duas ruas e da ampla frente sobre Passos Manuel. 

Estes dois corpos silhuetas constituem um logrado partido compositivo do conjunto, 



uma espécie de rosto identificador de uma nova tipologia na cidade que a carteia superior, 

com a legenda PRO LABORE, entre as figuras reclinadas, do escultor Sousa Caldas, 

tornava emblemática, numa mística de cidade de trabalho. 

Nas baias se inscrevem os quatro pisos religados por insinuados bow-windows 

dos primeiros desenhos ou janelas convexas, tripartidas ( ao gosto das serlianas), separadas 

por um pilar central vasado por janelas esguias, com varandas, e rematadas, no último 

piso, por um vão de volta perfeita, uma falsa loggia, com varandas contracurvadas. 

Dir-se-á que os dois corpos constituem um catalogo de referências gerais do edifício 

quanto ao fenestramento, ao desenho das varandas, à modelação das fachadas e aos 

seus ritmos. Ausentes deles ficariam, apenas, as consolas e modilhões das cornijas do 

terceiro andar. Porque o desenho geral se caracteriza por uma grande "coerência es

trutural", que na ossatura de betão se realiza, desde já se deverá lembrar Perret, con

temporâneo de Marques da Silva nas Beaux-Arts, e a vertente protoracionalista dos seus 

projectos.267 

A escada de serviço, legível na fachada de Passos Manuel, na sua nudez, traz 

a nota assimétrica e o subtil contraponto à malha ortogonal dos andares intermédios e, 

pela sua disposição, acentua os valores de remate do cunhal do alçado, aliviando o peso 

visual de uma zona mais densa, com dois sub-solos servidos por entrada propria, supondo 

um público das classes médias e populares e uma oferta mais variada e económica. 

A planta do rés-do-chão, agenciada sobre a longitudinal, instaura um percurso 

principal que do vestíbulo conduz ao hall marcado por um amplo quadrilátero de cujos 

vértices partem estruturas montantes, de pé direito quádruplo, com luz zenital. 

É um espaço fluido e agonizado que se prolonga para o grande salão de vendas 

com uma pequena zona privada, de escritório, gabinete e monta-cargas, mostrando sobre 

a rua áreas de exposição correspondentes ao vão dos pilares que suportam o 1s andar. 

Auguste Perret nasceu, em 1874, em Bruxelas e faleceu em Paris em 1954. Começou os estudos de Arquitectura 
na Escola de Belas Artes (atelier Guadet/Paulin) que interrompeu, com seu irmão Gustavo, em 1901. É um dos 
primeiros a utilizar o betão de que será o grande "apóstolo". A qualidade de execução da sua obra raramente 
será igualada. (Vide CHEMETOV, Paul e MARREY. Bernard - Architectures à Paris / 1848-1914, Paris, Dunod, 

1984) 

Os percursos e os espaços 
fluidos 
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Do lado esquerdo do hall, a caixa da escada de distribuição, com duplo acesso, 

liga os vários pisos, desde o sub-solo ao quarto andar, com balaustres e corrimãos de 104-105 

madeira, de excelente desenho e melhor factura. A escadaria é um dos elementos A escadaria principal 

caracterizadores do projecto, adequado a uma tipologia que reclama o percurso e a 

circulação que os hábitos exigem, como ritual, embora a ascensão vertical se tivesse 

instalado com dois elevadores. 

Como que prolongando a Grande sala de vendas do rés-do-chão, uma escadaria 

frontal, de três lanços, estabelece um natural acesso à Sala de Exposição do l 9 andar A escadaria frontal 

e às exposições diversas que o ladeiam sobre a rua ou envolvem a galeria, sobre o hall, 

com varandim de balaustres, ora corridos ora curvados, nos ângulos, num racord visual 

das colunas dóricas, encimadas por mascarões, num jogo esquivo com os pilares es-

truturadores, tratados como pilastras. 

A planta do 2e andar repete os espaços de circulação e de exposição do Ie andar, 

ainda com a sobreposição das ordens e das pilastras, com uma galeria de balaustradas 

corridas, preenchendo os intercolúnios. 

O terceiro andar apresenta novas componentes do programa, com dois espaços 

autónomos, destinados a Exposições de Arte e a Salão de Exposições Artísticas, ladeados 

por espaços de circulação e de exposição, quer sobre a frente de Santa Catarina quer 

sobre Passos Manuel, rodeando a Galeria. 

Duas marquises, colocadas sobre o quarto andar e indiciadas na cobertura, levam 

a luz do dia às salas de arte, em cujo piso terminam os ascensores. 

O último andar é aproveitado para salas de trabalho e aí chega o monta-cargas 

e aí termina a escada de serviço colocada a poente. Desaparece a galeria, pois daqui 

arranca o lanternim sobre o hall, mostrando-se, exteriormente, sobre os corpos sobre

levados. Sobre a rua de Passos Manuel abre-se uma espécie de caminho de ronda, ao 

nível da cornija corrida do terceiro andar, denunciado sobre o alçado. 

A tecnologia do betão armado, e o seu domínio pelo construtor Ducassé, pos

sibilitaria esta franca explicitação de um programa relativamente expedito internamente, o construtor Ducassé 
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funcionai, adequado aos espaços públicos, aos pequenos espaços privados e aos espaços 

/ montra. 

A ambiguidade semântica, mais expressa no interior, conduz a recuos formais 

explicitados no tratamento dos pilares e das ordens e do travejamento, em caixotões, com 

a forte modenatura das estruturas construtivas, ornamentadas com um décor de escaiolas 

nos pilares do hall e seu entablamento, com os ângulos arredondados, com obra de 

estuques, vitrais e outros ornamentos e com o maia significado compositivo dos candeeiros 

eléctricos. 

Este cruzamento dos léxicos e das formas, ou a sua aparente disjunção, não 

invalida a "coerência" do edifício em dois registos, o monumental e o funcional. 

Não se deverá falar de um estilo mas, ainda, de estilos, de uma estética relativista, 

mas o método compositivo e o seu valor estrutural tornam fiáveis passos significativos no 

sentido da modernidade. 

Com raro instinto de antecipação, definia-se no Porto uma tipologia de Grandes uma tipologia de Grandes 
Armazéns 

Armazéns e sub-tipos que influenciariam decisivamente a reformulação de lojas comerciais, 

já nos anos 30267, e a aceitação do sistema construtivo do betão armado. 

E no cruzamento de Santa Catarina e Passos Manuel podia ver-se (nos seus 

gavetos) o entendimento da Arquitectura portuense das primeiras décadas do século e 

o contributo para o seu debate através de três dos seus principais protagonistas: Marques 

da Silva, Eduardo Alves, Oliveira Ferreira. 

Eduardo Alves, no prédio Emília de Morais ( ângulo sul/poente), num programa de 

lojas comerciais, escritórios e casas de habitação, prolongava uma gramática francesa, 

de 1900, com portais, soco, cunhais e cordão das fachadas em cantarias lavradas até 

ao primeiro andar, sendo tudo o mais cantaria tosca revestida a cimento268; panneaux 

2 6 8 A.H.M.P. - Licenças de Obras, Livro 329 (220), fis. 27-33; Eduardo da Costa Alves Júnior nasceu na freguesia 

do Bonfim, no Porto. Completou o curso de Arquitectura Civil em 1892, tendo sido julgado digno de louvor, com 

18 valores no quinto ano. Frequentou os quatro primeiros anos de Escultura e, por isso, concorreu, em 1896, 

ao lugar de pensionista do Estado no estrangeiro, na classe de Escultura, tendo sido preterido por António 

Fernandes de Sá. 

É autor, entre outros dos projectos do prédio de ângulo da Rua Alexandre Herculano e Duque de Loulé, de 1900, 



de azJejo dtstribuem-se pela fachada, a platibanda apresenta anatos levantados a cimento 

e as mansardas têm apenas o significado que têm. 

Oliveira Ferreira, no prédio Leite Júnior ( no gaveto norte / poente ), mostra os 

valores de redundância, exalta as colunas e as pilastras de caneluras, o frontão, o décor 

excessivo ( num desenho académico, de grande rigor formal ) que vai das lojas aos três 

andares e mansardas, e a torre sobre o cunhal, felizmente não realizada.269 Assim se 

fazia cidade. 

Em 13 de Junho de 1927, eram inaugurados os Grandes Armazéns Nascimento, 

no cinquentenário da sua fundação, já após a compra da fábrica A Económica, nos finais inauguração dos 
Armazéns 

de 1919.270 Obra aplaudida pelos poderes públicos e consagrada pelo seu vala intrínseco. Nascimento em 1927 

dizia a imprensa, a "obra monumental" respondia também à hora e à honra de ser 95 

português! D. António Barroso benze as novas instalações, o ministro do Comércio, tenente-

caonel Júlio César Teixeira, e Alfredo de Magalhães, Ministro da Instrução, representavam 

o Governo da Ditadura militar do 28 de Maio.*71 

Alfredo de Magalhães saúda a Família Nascimento e o "arquitecto sublime", 

afirmando que era do Porto que tinham saído os maiores artistas! 

O relato de O Comércio do Porto272, com imagens das antigas e novas ins

talações, com os retratos de António Nascimento e de Marques da Silva, permite-nos 

verificar a ocupação dos espaços e traçar um quadro de utências que os novos Armazéns 

do prédio de gaveto da rua do Bonjardim/R. 31 de Janeiro, de 1916, do edifício onde esteve instalado o antigo 

Café Excelsior (hoje União de Bancos Portugueses), na rua do Bonjardim, numa coerente linguagem de 1900, 

com o valor enfático do desenho ornamental, das cantarias lavradas, com a utilização dos amansardados e 

torreões de remate. Deverá ser-lhe atribuída a Casa Abrunhosa, em Vila Nova de Gaia, dentro da mesma linguagem 

e com boas notícias do Art Nouveau, com que totalmente a confundem. 

O projecto é de 1922. As obras não estão ainda concluídas nos começos de 1930.Segundo a Arquitectura 

Portuguesa "[poucos] edifícios de tal aspecto e grandeza destinados a escritórios [havia] na capital e seria 

desejável que a iniciativa do [...] proprietário se incitasse em Lisboa" (Arquitectura Portuguesa, 2, Fevereiro 

1930) 

A Económica, sita na rua do Freixo, n° 1245, foi adquirida ao engenheiro Raul Tavares Bastos, cfr. escritura 

de 25 de Outubro de 1919 (Vide Documentação avulsa. Armazéns Nascimento) 

O Prof. José Alfredo Mendes de Magalhães é Ministro da Instrução no ministério de Fragoso Carmona, em 

substituição do Prof. Ricardo Jorge, exonerado a seu pedido. Fez parte do Governo revolucionário de Machado 

dos Santos, aderiu ao Partido Centrista e foi Ministro da Instrução no governo de Sidónio Pais. 

Cfr. O Primeiro de Janeiro, de 14 de Junho de 1927; vide ainda Grandes Armazéns Nascimento [...] in "O 

Comércio do Porto", de 16 de Junho de 1927. Am-



prcpordonavcrn. 

Assim, logo, na entrada por Santa Catarina se mostrava a "magnificência das 

exposições" nas amplas montras, com uma mobília Luis XVI e um automóvel Crysler " 

elegantíssimo". Um piano Bluter, a telefonia sem fios, os salões de "mobílias de estilo" 106 

no l 2 e 2- andares, os sortidos de estofos, veludos, carpetes, tapeçarias cretones, as 

salas de exposições de arte no terceiro ( com obras de Teixeira Lopes, Malhoa, Sousa 

Pinto e outros), as obras de estilo moderno, um piano Bosendorfer, artigos de cerâmica, 

da Fábrica Constança, os tapetes de Arraiolos, as carpetes de Esmirna, os candelabros, 

da Empresa Metalúrgica, são um inventário de gostos ou modas ou modos da sua falência. 

Nos sub-solos, como escrevemos, um sector económico, ao lado do stand do 

floricultor Moreira da Slva, e um décor de campo e mar com mobiliário de vime, a imitação 

do austríaco, os vimes Rotti ( de fabrico nacional), * rivalizando com os produtos franceses", 

a preços " populares", as louças da Electro-Cerâmica de Gaia, rivalizando com as che-

cdosvacas! 

Ganhavam em prestígio os Armazéns Nascimento que decorariam os aposentos o prestigio dos Armazéns 
Nascimento 

para a Presidência da República, no Grande Hotel do Porto, a Ford Lusitana (por in

cumbência de Pardal Monteiro), o Hotel Tivoli, em Lisboa, o antigo palacete Sousa Soares, 

no Porto, o " Portobar " na rua de Sampaio Bruno ( com projecto de Manuel Marques 

e Amoroso Lopes), a Filial do Banco de Portugal no Porto, o Vitória Hotel, em Lisboa... 

O grande incêndio das oficinas e depósitos da rua do Freixo, em finais de 34,273 

permite-nos avaliar que aí trabalhavam mais de 500 operários e que novas instalações logo 

serão projectadas por Amoroso Lopes, Director dos Serviços dos Grandes Armazéns 

Nascimento. 

Em finais de 1939, anunciavam os jornais a redução de stocks dos Armazéns 

Nascimento motivada pela venda do imóvel. Num espaço residual ficaram, ainda, os 

273 Vide O Comércio do Porto, de 7 de Novembro de 1934; vide ainda MONTEIRO, J. (dir.)- Roteiro histórico 
comercial e industrial da Cidade do Porto, Porto, Companhia Portuguesa Editora, 1935, pp. 168-170. Aqui se faz 
uma pequena história dos Armazéns Nascimento. 



Armazéns mas já o Café Palladium aí se instalava 27A e persistiria até aos nossos anos Dos Armazéns Nascimento 
ao Café Palladium 

70, numa pressentida agonia, no meio de algumas modificações que se desejavam, já, 

nos últimos anos de vida de Marques da Silva (e a seu contragosto), numa intervenção 

do arquitecto Mário de Abreu. 

Já na sessão do Conselho de Arte e Arqueologia, de 21 de Maio de 1940, é apresentado um projecto de 
decoração dos Armazéns Nascimento, do Arquitecto Mário de Abreu, que tinha sido julgado não satisfazer pela 
Comissão de Estética. Arménio Losa ficou encarregado de o relatar, embora algumas obras já tivessem sido 
iniciados, e na reunião do Conselho, de 2 de Julho, apresentou um parecer que parece ter agradado a Marques 
da Silva. Aarão de Lacerda parecia querer esquivar-se ao comprometimento. Marques da Silva, como sempre, 
anotará: "Não devo esquecer tal vilania" (A.M.S. - Agenda / Gabinete /1940, 2 de Julho). 4 2 7 



1.6 A Sociedade Martins Sarmento 

O burgo vimaranense definira-se entre os vales das ribeiras de Santa Luzia e da 

Costa, aonde se situava a colina, núcleo inicial da futura vila e cidade que começaria a 

constituir-se na parte baixa, à volta do Mosteiro, dedicada ao Salvada do Mundo, à Virgem o burgo vimaranense 
e o polo espiritual e o 

Maria e aos Santos Apóstolos (onde no século XII se estabelecia a Colegiada) e que nos histórico 

meados do século X, com a construção do Castelo, acentuava os dois pólos, o "espiritual" 

e o "histórico", núcleos agregadores que o caracterizariam ao longo dos séculos. 

Mas o território vimaranense supunha recuada ocupação humana, documentada 

na cultura castreja e seus materiais, de que o Monte da Penha é um bom exemplo, com 

achados arqueológicos remontando, mesmo, ao período eneolítico. 

Os achados intramuros permitem-nos, pelo menos, na área do futuro desen

volvimento da cidade, comprovar uma ocupação humana coincidindo com a época da 

romanização, sinais da presença visigótica, aliás, bem documentada no aro vimarenense, 

nomeadamente em S. Torcato, como veremos. 

Os dois pólos, o do Castelo e o do Mosteiro, estarão na base de povoados distin

tos que a cerca de D. Dinis envolveria e constituir-se-ia em eixo ordenada da expansão 

da cidade, já após "os sucessos que criaram em Guimarães a Nacionalidade Portu

guesa" 275 

Ligar a estes sucessos, o da Batalha de S. Mamede (24 de Junho de 1128) torna-

se, desde já, indispensável para perceber os ciclos históricos, os seus momentos de 

afirmação e reafirmação, os monumentos que alimentam o próprio messianismo da Histaia 

e geram os lugares de memória e de memoração. 

O fundo de espiritualidade que alimentará os séculos levará à construção de igrejas 

e conventos, com os Franciscanos e Dominicanos já fora dos muros da Vila; por iniciativa oconventodos Dominicanos 

áulica se construirão no século XV os Paços do Concelho e os Paços dos Duques de 

Bragança, referências arquitectónicas de revivescências que alimentarão os finais do século 

GUIMARÃES, Alfredo - Guimarães [...], Guimarães, 1940, p.29. 428 



XIX e o prolongarão. 

O sítio do Toural, no primeiro terço do século XVIII, apresentava "pela parte do 

nascente o todo guarnecido do muro da vila e do poente de casas velhas: nele se fazem o sítio do Tourai 

todos os festejos que na vila há"276 e nos finais do século diz-se, expressamente, já após 

as intervenções de cariz pombalino, na ala nascente, que aí se realizam feiras de panos 

de linho.277 

Dir-se-á que, a norte, esta Praça (onde, em 78, se iniciará o Jardim Público) articula 

espaços entre a Porta Nova e a Porta de São Domingos, esta bem perto do Convento 

que o século XIX secularizaria. 

Demolidas as cinturas defensivas, iminente a destruição do Castelo, na onda libe

ral, arruinados os Paços dos Duques, apropriados os bens das ordens religiosas e 

secularizadas as cercas, já na acalmia política, a vila de Guimarães é visitada, em 1852, 

pela rainha D. Maria II que lhe outorga estatuto de cidade no ano seguinte.278 

Época já de forte expansão urbana, com uma definição alargada de bairros, alguns 

deles já bem fora do antigo perímetro, na prática fontista da Regeneração (do sistema 

viário e do desenvolvimento industrial, apoiado numa forte tradição dos mesteres). 

Em 1863, já, na sequência de outras medidas administrativas, celebrava a Câmara 

Municipal de Guimarães uma escritura com o engenheiro Manuel de Almeida Ribeiro, 

professor de Arquitectura Civil e Naval da Academia Portuense de Belas Artes, para a o piano de urbanização 
de Almeida Ribeiro 

implementação de um Piano de Urbanização. 

Tratava-se mais concretamente de uma Planta completa, de treze folhas e um 

preâmbulo, no qual se estabeleciam distâncias trigonométricas, e cada folha propunha um 

conjunto de mehoramentos quanto a níveis de ruas, terraplanagens, alinhamentos, projectos 

de novas ruas e alamedas, aformoseamento e criação de novos bairros. Mais um plano 

276 Cfr. CRASBEECK. Francisco Xavier da Serra - Memórias Ressucitadas de Portugal D' entre Doiro e Minho 
[1723-1728]. (Cod. 217 - Biblioteca Nacional, Lisboa) 
277 

Vide representação à Rainha D. Maria I. em 1793, citada por OLIVEIRA, Manuel Alves de Guimarães numa 
resenha urbanística do séc. XIX, separata do "Boletim de Trabalhos Históricos", Guimarães, vol. XXX VII,1986, 
pp. 9-11 
278 

Guimarães toi elevada a cidade por carta assinada por D. Maria II em 22 de Junho de 1853 

429 



de intenções, no próprio pensamento de Almeida Ribeiro, sem adequados instrumentos 

para a sua concretização e sua gestão porque, ele próprio, " não (ignorava) os meios 

exíguos de que a Câmara pode dispor.279 

É todavia, um elemento de referência e já disciplinador, estímulo de sequentes e 

tímidas realizações, mas, já, informado por medidas indiciadamente cautelares quanto a 

aspectos de higienização, quanto aos valores monumentais e alguns conjuntos, como o 

Castelo e os Paços dos Duques (Os Quartéis), a Praça de S.Tiago, Nossa Senhora da 

Oliveira e a Casa da Câmara. 

A folha quatro, do Plano de Almeida Ribeiro, compreendia a abertura de uma rua 

de ligação da Praça do Mercado a Santa Luzia (a rua Gil Vicente) e estabelecia a abertura 

e alinhamento de uma outra rua, ligando o Toural e o Mercado, pelo que urgia suprimir 

a saliência do edifício do Convento de S. Domingos que viria a desaparecer após 1873, A ligação do Tourai e do 
Marcado 

ano em que foi arrematada a demolição do Convento (15 de Abril de 1873), e daria origem 

à rua de Trás-do-Mosteiro (e posteriormente à rua de Paio Galvão), cumprindo-se laco-

nicamente as palavras de Almeida Ribeiro, porque " é indispensável (...) esperar do tempo A rua de Paio Gaivào 

o que se não pode conseguir da actualidade." 

Numa planta de 1872, é já bem nítida a ideia do alinhamento daquela rua para 

reconstrução de casas.280 

Verifica-se, deste modo, que o Plano de Almeida Ribeiro estimula, como afirmámos, 

a criação de uma Comissão de Melhoramentos na qual, em 1869, participam, entre outros, 

o primeiro Engenheiro do Distrito, José Taveira de Carvalho Pinto de Meneses,281 e o Dr. 

Francisco Martins Morais Sarmento. A Comissão, presidida pelo Dr. Avelino da Silva 

A.M.A.P. - Planta da cidade de Guimarães, levantada pelo engenheiro Manuel de Almeida Ribeiro, 2 de Outubro 

de 1863, apud OLIVEIRA, Manuel Alves de Guimarães numa resenha urbanística do séc. XIX, o . c ; vide ainda 

Guimarães do passado e do presente, Guimarães, Câmara Municipal de Guimarães, 1985, p. 28 
280 

Idem - Planta de alinhamento do terreno da antiga rua de Trás do Mosteiro [Rua Paio Galvão] para reconstrução 
de casas, 17 de julho de 1872 
281 

O engenheiro José Taveira de Carvalho Pinto de Meneses nasceu em Amarante em 13 de Maio de 1844. 

Engenheiro pela Academia Politécnica do Porto, prestou serviço na Direcção das Obras Públicas da Guarda e 

depois no distrito de Braga. Fez parte de uma das brigadas que realizaram o Caminho de (erro do Douro. Foi 

deputado por Amarante em 1876. Foi um dos Fundadores da Real Companhia Vinícola do Norte de Portugal. 

Dedicou-se a estudos de ampelografia (Ctr. SARDOEIRA, Albano - Autores amarantinos, Amarante. 1964, pp. 87-

90) 430 



Guimarães, vice-presidente da Câmara, resolveu regularizar o Toural, tomando por modelo o Dr. Martins sarmento 

a Praça da Batalha, no Porto, e introduzindo modificações no lado norte da Praça, na 

sequência do incêndio aí ocorrido nesse mesmo ano, 

Mas o que também nos importa é a proposta feita na Comissão pelo seu Presidente 

quanto à construção de um edifício para aulas de instrução primária, latim e francês, e 

biblioteca pública na qual obras estritamente científicas e de carácter literário supusessem, 

também, a ideia de um núcleo de obras de carácter industrial e agrícola. 

De algum modo se mostra, aqui, a génese da Sociedade Martins Sarmento que 

à volta do sábio arqueólogo se constituiria, já, com reunião preparatória para a sua A génese da sociedade 
Martins Sarmento 

institucionalização, em 20 de Novembro de 1881, realizada na Assembeleia Vimaranense. 

Os estatutos da Sociedade são aprovados nos começos de 82 e, na primeira reunião da 

Direcção, Martins Sarmento é eleito seu sócio honorário. 

Os trabalhos etnológicos e arqueológicos de Martins Sarmento e, notadamente, 

as suas escavações da Citânia de Briteiros começadas em 1875, e as de Sabroso, em 

78, chamaram sobre si a atenção dos "meios cultos", com o suporte dos ensaios científicos 

que ia publicando.282 

O IX Congresso Internacional de Antropologia e Arqueologia pré-histórica, 

realizado em 1880, em Lisboa, trouxe um novo olhar para os trabalhos do arqueólogo, 

com a visita de vários congressistas à própria Citânia, e a tese de Martins Sarmento sobre 

a etnologia de Os Lusitanos constituiu, então, pelas " afirmações arrojadas" um vivo 

momento de debate. 

Em fins de 80, Martins Sarmento era agraciado pelo Governo Francês com a 

Legião de Honra. 

Criava-se à volta do arqueólogo português um clima de aceitação nacional e 

internacional que bem justificava o gesto dos seus amigos quanto à criação da Sociedade 

282 

Os primeiros ensaios científicos sào: Os Gregos no Noroeste da Ibéria (1876), O Deus Bormânico (1878), os 
artigos Sobre as antigas cidades da Ibéria, Arte pré-romana. A propósito de estátuas galaicas, Sinais gravados em 
rochas (todos de 1879) e o estudo Acerca das escavações de Sabroso (1879), publicado na revista portuense A 
Renascença. 



e ao seu patronímio.283 Instalada, por arrendamento ou empréstimo, em edifícios vários, 

ser-lhe-ia dada pelo Estado posse definitiva do extinto Convento de S. Domingos, por AS instalações da 
Sociedade 

d e c r e t o d e Junho d e 1888. A posse definitiva do 
Convento de S. 

Nesta data, a Sociedade ganhava em radicação e, quer pela inauguração de uma Domingos 

biblioteca quer pela criação de cursos, vocacionava-se como promotora da instrução popular 

do concelho. 

Importa, ainda, ligar a jovem Associação a eventos que marcam a década, tais 

os da chegada do primeiro comboio a Guimarães (1884)284, a inauguração da Exposição 

Industrial de Guimarães, no mesmo ano, iniciativa da Sociedade Martins Sarmento, realizada A Exposição industriai de 
Guimarães 

no Palácio de vila Ra, propriedade de Soares Veloso, o principal impulsionada do caminho 

de ferro da Trofa a Guimarães.285 

A Exposição, a primeira exposição concelhia de Portugal, quis-se "certamen onde 

se criam estímulos que conduzem ao aperfeiçoamento", afirmação da capacidade indus

trial de um concelho e já pretexto "para que Guimarães de novo fosse memorada". 

A "memoraçâo" constituirá, como se verá, uma fonte de cíclicos apelos e alibis, 

de espelhamentos e de cristalização de um pensamento pátrio, oscilando bastas vezes A memoração 

do puro sentimento nacional para um estreito nacionalismo, ao sabor dos homens e das 

conjunturas. 

Aqui se inscreve, ainda na década, a inauguração da estátua de D. Afonso 

Henriques na Praça de S. Francisco, em 1887, da autoria de Soares dos Reis e do arquitecto A inauguração da estátua 
de Afonso Henriques 

José António Gaspar, com a presença do rei D. Luís; e noutro entendimento da "me

moração", em Março de 1890, é decretada a construção da Avenida que liga o Toural 

à estação dos Caminhos de Ferro, sendo ministro da Fazenda João Franco (que, em 
Foram seus fundadores os drs. José Sampaio, Avelino da Silva, Avelino Germano, Domingos Leite de Castro 

e Domingos Ferreira 

É inaugurado em 14 de Abril de 1884 mas a "aspiração vimaranense"" datava já de 1865; em 7 de Fevereiro 

de 1866 a Câmara de Guimarães, sob a Presidência do Barão de Pombeiro, representa a Sua Magestade "para 

que o Caminho de ferro do Minho na Viação do Porto a Braga não seguisse na directriz estudada pelo Engenheiro 

Sousa Brandão, mas sim, fosse entroncar na do Porto à Régua, atravessando os concelhos de Penafiel, Paredes, 

Felgueiras, Guimarães e Braga (Vide OLIVEIRA, Manuel Alves de - Lá vem o comboio novo, Guimarães, 1982, 

pp. 54-55 
2 8 5 Vide a acta da sessão inaugural [15 de Junho de 1884] (A.S.M.S. - Livro de Actas diversas, 1882-1922) 4 3 2 



1884, fora eleito deputado por Guimarães, pelo partido regenerador). 

A Sociedade Martins Sarmento entende-se, ainda, nos interstícios da memória, no 

clima da justificação de ancestralidades, na busca de uma identidade nacional e regional, 

no quadro emocional de um vencidismo que importava suplantar, e nos apelos patrióticos 

do republicanismo e suas estratégias, a caminho de uma pressentida nova ordem. 

A criação da Revista de Guimarães, em 1884, na qual se faz a história minuciosa 

da Sociedade e se publicam aprofundados trabalhos no campo multidisciplinar da História A criação da Revista de 
Guimarães em 1884 

ò Arqueologia; a fundação do seu Museu Arqueológico, em 1885, posteriormente ampliado 

e instalado numa nova galeria (1895) que Martins Sarmento, a expensas próprias, mandara 

construir sobre o claustro do Convento de S. Domingos, visando guardar e dispor para 

"exame dos visitantes" preciosidades e materiais recolhidos das escavações da Citânia 

de Briteiros e Sabroso; a organização de um museu industrial concelhio e a criação dos 

cursos nocturnos e profissionais, percursores da Escola Industrial Francisco de Holanda 

(aonde concorrerão os professores estrangeiros Paul von Wagner, Martin Albert Edouard 

Braun e Alfred Schwarz), dão à Sociedade Martins Sarmento um papel interventa e criador 

de "uma nova atmosfera moral", insinuando novos sentimentos na alma vimaranense, com 

* convicção patriótica", como se escreveu. 

Daqui se infere a precaridade das instalações, perante diversificados objectivos 

da Sociedade, com varias instituições, e daí a necessidade do alargamento do edifício pelo 

lado oriental, tentando preencher, num primeiro tempo, a falta de uma sala para as sessões A precaridade das 
instalações 

solenes e assembleias gerais. 

Em sessão de 15 de Janeiro de 1889, resolvera a Direcção ampliar as instalações 

do Museu, tratando de promover a construção da referida galeria sobre o claustro de S. 

Domingos, sendo para tal nomeada uma Comissão, de que faz parte Martins Sarmento, 

que entabula negociações com a Ordem Terceira de S. Domingos, no sentido de isolar 

o claustro. 

Mas impunha-se a ampliação. Na sessão de 29 de Novembro de 1897, a Direcção 

pediu a necessária autorização para a venda de inscrições pertencentes à Sociedade A ampliação das instalações 



"para aplicar o seu produto exclusivamente à construção da fachada do edifício, segundo 

a planta e planos que fossem adoptados".286 

O seu projecto foi cometido ao engenheiro militar Inácio Teixeira de Meneses e 

chegou a ser aprovado em sessão de 23 de Julho de 1898, mas não explicitava, como 

se impunha, a ligação com o velho edifício, pelo que as obras não chegaram a ser iniciadas 

(e porque se ausentara o engenheiro). 

Procurava-se, tão-só, dotar a Sociedade de um amplo salão, mas a direcção 

empossada em Abril de 99, de que fazia parte João Gualdino Pereira (mesário de S. Tor-

cato, no início da direcção de obras do Santuário pelo Arquitecto Marques da Silva),287 

insiste na reclamação de sala espaçosa para a biblioteca, na ampliação dos museus e, 

porventura, na criação de outros pelo que julga " conveniente que (...) se elaborasse uma 

planta geral (...) aproveitando da casa existente o que for possível, sem prejuízo das 

condições arquitectónicas a que deverá satisfazer a parte nova do edifício".288 

Em Maio de 1899, anuirá o arquitecto Marques da Slva ao delineamento do projecto 

que generosamente elaborara por interposição de João Gualdino Pereira ̂ ' e que concluirá Marques da silva e o 
delineamento do projecto 

em Janeiro de 1900, escassos meses após o falecimento de Martins Sarmento.290 

Mostrava o Arquitecto a admiração pela colectividade, o interesse em colaborar 

no progresso da cidade "onde principiou a exercer a sua profissão, concluído o seu curso 

em Paris".29' 

Aprovado unanimamente o projecto, na sessão de 23 de Fevereiro de 1900, mereceu 

2 8 6 CU.Revista de Guimarães, Guimarães, vol XVI, 1889, p. 125 

A Direcção nesta data, presidida pelo Dr. Joaquim José de Meira, era formada ainda pelo Dr. Domingos de 

Sousa Júnior, Simão Eduardo Alves Neves, João Gualdino Pereira. Manuel Martins Barbosa d'Oliveira, Padre 

José Maria Fiúza (Director da Revista de Guimarães) e Dr. Pedro Pereira da Silva Guimarães Júnior (Vide Revista 

de Guimarães, o. c. p. 120) 
2 8 8 Vide acta da sessão extraordinária de 21 de Abril de 1899 (AS.M.S. - Livro de Actas da Direcção, nB3, 1891-

1902. fl. 67v-68v 
2 8 9 Vide acta da sessão de 1 de Maio de 1899 (A.S.M.S. - Livro de Actas da Direcção, na 3, 1891-1902, II. 68v-

69v; na sessão extraordinária de Maio de 1899. Gualdino Pereira diz que pedira ao "seu bom amigo e distinto 

arquitecto da cidade do Porto [...] José Marques da Silva que losse ele o autor do projecto [...] ao que [Marques 

da Silva] anuirá da melhor vontade, tendo já dado começo aos primeiros trabalhos" (A.S.M.S. - Livro de Actas da 

Direcção n° 3, 1891- 1902, (I. 69v 

Martins Sarmento falecera em 9 de Agosto de 1899 
2 9 1 A.S.M.S. - Livro de Actas da Direcção na3 1891 - 1902, Sesão de 11 de Fevereiro de 1900, fl. 83v A~A 



o grande agrado da Direcção que se aprestou a louvar o Arquitecto e a reclamar a sua Aprovação do projecto em 
1900 

presença no cortejo cívico, a realizar em 11 de Março, aquando do acto inaugural das 

lápides comemorativas das casas onde nasceu e faleceu Martins Sarmento e do lançamento 

da primeira pedra do edifício.X7 (Uma carta enviada de Lisboa ao Dr. Joaquim Meira pelo 

engenheiro Inácio de Meneses, em Fevereiro de 1900, mostra o realismo deste ao re

conhecer que foi excelente ideia ter Marques da Silva apresentado o projecto para o 

aumento da casa da Sociedade. "Ele é arquitecto e bom e eu em arquitectura nem a 

curioso chego".293 

À bênção da pedra fundamental do edíficio assistiram o Dom Prior da Colegiada 

de Nossa Senhora da Oliveira, o Presidente da Câmara, Dr. António vieira de Andrade, Lançamento da pedra 
fundamental 

e Marques da Silva também participou no costumado ritual da fundação. Foi um momento 

de significado social tal como fora a decisão da Direcção, ante o despeito do Conde de 

Margaride por não ter sido ouvido sobre a ideia da construção,quando, na verdade, nunca 

"se aproximou ou interessou com suficiente evidência nas obras ou iniciativas da so

ciedade." 3M 

O projecto de Marques da Silva supunha um programa não totalmente definido, 107-108 

tendo como preocupação fundamental, numa primeira fase, ampliar o edifício e dar o 

relevo ao grande salão, uma zona representativa. 

A planta rígida tem uma óbvia leitura em fachada, indiciando as partes do programa, 

numa adequação ao sítio, à rua e aos seus alinhamentos, numa escala forte e monumen- o projecto e o programa 

tal, rematando o quarteirão e redesenhando a nova rua, com a fachada norte sobre o 

mercado, fora de qualquer contextudismo, só explicável pela referenciação cultural à cidade 

e à vocação da Associação. 

Não há somente uma escala, a das vdumetrias, mas uma sobreposição de escalas, 

patentes no tratamento do plano da parede, sua fenestraçâo e seus remates, desde uma 
292 

A. M. S. - Carta de Dr. Joaquim José de Meira, Presidente da Direcção, dirigida a Marques da Silva: vide 
ainda Auto da inauguração da obra da nova fachada do edifício da Sociedade Martins Sarmento (A.S.M.S. - Livro 
de actas diversas 1882-1922, fl.30 
293 A.S.M.S. - Correspondência, 1899 - 1902, Livro 307 
294 Idem - Copiador, 1896-1908 4 3 5 



miniaturização visível no piso térreo até às vastas arcadas e aos motivos ornamentais das 

cornijas, em escala ampliada, com diferentes níveis de percepção. 

Esta opacidade do rés-do-chão transporta-nos aos níveis de percepção visual do 

raT)ânico,transmite-nos um sentido de fechamento adequado à preservação de um espaço 

intangível (com a secção de Numismática), e constitui uma espécie de podium (sobre 

podium) que o grafismo do perfil do soco e das cornijas intermédias não anulam mas, 

antes, acentuam com um envasamento total à imagem das ordens. 

A cornija (ou cordão superior) do rés-do-chão enfatiza os valores de horizontalidade, 

estabelece os níveis de leitura dos dois pisos, mas pela decoração biselado (concheado 

de vieiras ?) anula o balanço e o lacrimal e estabelece uma transição menos dura para 

o andar nobre. 

No rés-do-chão, na fachada principal, os vãos desenham no eixo do edifício a 

porta principal, de volta perfeita (num código redutor, a modos de portal axial), com a 

marcação das aduelas e seu fecho, ladeada por duas pequenas frestas, com arquiiho 

superior, e dois conjuntos de três janelas laterais, de volta perfeita, com remates trilobados 

(com arcos ultrapassados), lateralmente assentes em impostas denticuladas e, na parte 

central, em colunas embebidas (meias-colunas), de fuste liso e base ática, assentes sobre 

a cornija corrida, geradora dos peitoris de janelas envidraçadas e com capitéis semi-

prismáticos, de grande peso visual, com forte ábaco/imposta e o equino com folhas de 

acanto estilizadas e biseladas. A delicada estereotomia do granito, com falsos arcos de 

descarga e a articulação das partes permitem-nos, desde já, verificar referências às janelas 

da Sala do Capítulo de Nossa Senhora da Oliveira com influências moçarabes.295 

O andar nobre mostra a nítida hierarquização que lhe advém das vastas arcadas o andar nobre 

formando grandes nichos (e cada uma delas dividida por três arcadas menores que iluminem 

o interior) e as três varandas de balaustres, de base e desenho quadrangular e segmentados 

295 Vide ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de - História da Arte em Portugal/História da Alta Idade Média, vol.2., 
Lisboa, Publicações Alfa, 1986; a propósito da fachada da saia do capítulo do Mosteiro de Nossa Senhora da 
Oliveira e, nomeadamente do seu portal, diz-nos o autor que ele "patenteia-nos uma nítida ressurgência de padrões 
islâmicos" (o.c. p. 152) 



tripartidamente. 

Dir-se-á que esta métrica, tripartida, se repete no rés-do-chão e no andar nobre 

e nos espaços gerados na cornija, numa correspondência de composição e de simetria, 

evidenciando o programa e a sua legibilidade em fachada, e, ainda, a "coerência" sintáctica 

de um neoromânico laico, tratado com a "consciência e imaginação" de que fala José-

Augusto França.296 

Nesta diferenciação de escalas, no primeiro andar, as colunas em fachada (agora 

isentas) ganham em autonomia e verdade tectónica, suportando as fortes arcadas de 

volta perfeita; os capitéis de idêntica genealogia à do rés-do-chão, ganham em maior 

exuberância, o seu ábaco é rematado em dente de serra e sobre eles assentam as impostas 

ornamentadas, em formas lanceoladas (e trilobadas internamente), a partir das quais se 

redesenham os arcos, em meia cana, sublinhando e estabelecendo similitudes com o 

grafismo do portal do rés-do-chão. 

Entre as arcadas triplas, interiores, sobre fustes alongados, com arcada central 

sobrelevada, e a varanda exterior fica um largo patamar que servirá de refúgio nos dias 

de grandes solenidades e aglomeração. Os seus nichos supõem a policromia, como se 

verá, de Abel Cardoso. 

Coroando o alçado, há um forte entablamento, constituído por uma platibanda e 

cornija de modenaturas, de perfis dversos. Anula-se o lacrimal, com uma facha ornamentada, A decoração dos nichos 
de Abel Cardoso 

onde alternam as mísulas estilizadas e duplas rosetas, rematadas inferiormente por uma 

facha denticulada. Um todo interrompido pela forte presença volumétrica dos quatro 

medalhões perlados e sua escultura zoomórfica, cavada em corpos tridimensionais que 

se elevam sobre a platibanda, apresentando frontalmente as famas triboladas das janelas 

do rés-do-chão e rosetões e um remate, inferior, de mísulas em ressalto, uma súmula de 

diversificadas fontes ornamentais e decorativas, de um saber arqueológico e de alusões 

às Ciências, Letras Artes e Indústrias legendadas, ainda, na pedra. 

A carga visual do coroamento é excessivo, porque excessivo é o balanço dos 

2 9 6 FRANÇA, José - Augusto - A Arte em Portugal no sác. XIX, vol.II, Lisboa, Livraria Bertrand. 1967, p. 158 . 0 - . 



corpos dos medalhões, mas são interessantes as correspondências proporcionadas e, 

sobretudo, o encastoamento disfarçado das gárgulas que recebem as águas dos algerozes 

e as projectam. São instrumentos de remate que se repetem na fachada lateral, com o 

mesmo esquema compositivo, mas com uma maior economia na planimetria da janela do 

andar nobre, com as arcadas, tripartidas à maneira bizantina ou românica e um campo 

ornado de escamas com técnicas e temas de artesanias regionais. (Ver nos modilhões 

sugestões empíricas de pingentes ou arrecadas das jóias castrejas é uma referência 

possível (a investigar), mais expressa nos primeiros desenhos ou estudo aguarelado). 

Há, pois, insista-se, um progressivo ênfase da fachada, da base ao coroamento, 

mas o peso visual dos elementos, o fechamento do piso térreo, dão-lhe uma forte ancoragem 

que ao neoromânico convém. 

No rés-do-chão, um vestíbulo de introdução e acolhimento distribui à esquerda 109 

sobre a Sala de Numismática e sobre o lado direito conduz à sala de jornais e revistas, 

com ampla fenestração sobre a fachada do mercado, ainda não bem explicitadas, no seu 

destino, na memória inicial do projecto e na sua primeira fase. 

No eixo do vestíbulo fica a escada de acesso, no eixo da fachada principal do 

salão nobre que "reinará" em toda a largura da fachada. Há uma necessária fluidez nos 

espaços de circulação e de transição e, perante um programa de restritas aplicações, a 

articulação dos espaços é quase intuitiva, embora no rés-do-chão os espaços de penum

bra prevaleçam. 

Há uma uniformidade de materiais de construção, a quase exclusiva utilização das 

cantarias lavradas ou ornamentadas, de granito, com a cuidada estereotomia das pedras os materiais de construção 

e do seu aparelho, a utilização das formas trepanadas e biseladas de grande labor e 

mestria oficinal.297 

A fachada constitui um léxico de formas de relativa coerência, com algumas 100-111 

sobreposições semânticas, ora produto de uma imprecisão de conceitos ou de uma 

Vide Sociedade Martins Sarmento / Edificações da obra de pedreiro a construir na sua sede, rua de Paio 
Galvão /Memória [...], 1902 (A.M.S.) 



indefinição de estilemos (o cruzamento de influências do visigótico, do bizantino, do 

moçárabe e do românico e suas nuances.) 

O próprio Arquitecto busca uma tipologia caracterizadora, tanto quanto possível 

adequada aos fins da Sociedade, "que é arrancar ao passado ensinamento para o futuro", A busca de uma tipologia 

e por isso se lhe impôs dar ao edifício um estilo arquitectónico " que, sintetizando os 

elementos arqueológicos que a sociedade possui, os trabalhos de Martins Sarmento e 

tantos vestígios dispersos na Arquitectura Portuguesa, fosse obra de realização moderna". 

Era à arte românico/bizantina (a imprecisão servia o tempo!) que iria buscar "o 

elemento primordial de composição e ornamentação", porque * (era) uma arte tão bela A arte românico/bizantina 

no seu sentimento artístico, tão pura de linhas, tão impregnada de distinção que através 

de tantos séculos o actual lhe faz verdadeira apoteose".298 

Nos finais de Oitocentos, o neoromânico, dentro do eclectismo historicista que 

preenchera o século e o ultrapassara,m ajusta-se a um primeiro tempo português que 

o entendeu numa lógica historicista, de informação erudita, a ver com os programas de o neoromânico 

Abadie para a Basílica do Sacré-Coeur, em Paris, de 1876,(com a inspiração do românico 

do sudoeste da França e de modelos italianos e orientais) ou como moda nos finais do 

século. 

Ele respondia a exigências de raizes arcaizantes, num processo de substituição 

do neomanuelino dos românticos, com ele convivendo ou a ele se opondo num outro 

tempo de nacionalismos, na busca de genuidades e de ancestralidades. 

A ideia da Casa Portuguesa, num antes e, mais, num depois, ajudou à justificação 

ideológica de um estilo coevo da Nacionalidade, "oficializado" no programa imposto para A ideia da casa Portuguesa 

o concurso da igreja/monumento à Imaculada Conceição, em Lisboa, em 1904.300 

Mas é, sobretudo, a sua feição ruralista que se ajusta à ideia da Casa Por-

Cfr. memória descritiva do projecto - Vide por exemplo, Sociedade Martins Sarmento, in " A Memória", 1o ano, 
19, 20 de Janeiro de 1901, pp. 1-2. 

Utilizamos a expressão eclectismo historicista na perspectiva abrangente de Renato de Fusco e na adequação 
ao caso português (Vide FUSCO, Renato de - História de la Arquitectura Contemporânea. Madrid, H. Blume Ediciones, 
1981 
300 Vide FRANÇA, José - Augusto - A Arte em Portugal no séc. XIX. o.c. p. 176 

439 



tuguesa que parecia ter de ser rústica, no vicioso debate e na sua geografia. 

"O românico representava a segurança dos inícios ou de um recomeço da Pá

tria"; 301 realizá-io em Guimarães transforma-o em metáfora do projecto nacionalista e da 

verdade positivista dos factos arqueológicos, etnológicos, antropológicos que a Sociedade 

Martins Sarmento interliga, por vocação e justificação. 

Ele era, para José de Figueiredo, quando da exposição de Paris de 1900, o tipo 

construtivo inteiramente definido que nos falecia mas com elementos caracterizadores que 

eram, "contudo, indiscutível e acentuadamente românicos" e nele (estava) a melhor parte 

da futura renascença arquitectónica portuguesa que, para ser lógica e duradoura, nele 

tem de inspirar-se grandemente".302 

O neoromãnico prolongar-se-á em Marques da Silva em pormenores de fachada 

da sua casa atelier e na arquitectura funerária que realiza no primeiro terço do século 

num mais alargado campo semântico, prolongando a geanologia que por Álvaro Machado 

(e suas fontes) se entendia como paradigma.303 

A "estilização" românica modernizada ou a utilização avulsa dos seus elementos 

dão-lhe uma continuidade que atavicamente se prolonga a nível decorativo e que, como 

colagem, elemento pregnante ou fragmento, na condição pós-moderna, se insinua. 

Interligar o neoromãnico e seus materiais, a arquitectura vernácula e a visão 

cutturalista, de tendências modernas e neomodernas, é um exercício que valerá a pena... 

Em Janeiro de 1901, a direcção da Sociedade Martins Sarmento, "considerando 

que um dos factores da sua consolidação e progresso é a posse de um edifício", e tendo A subscrição pública 

em vista o "progresso crescente das (suas) instituições, apela para o patriotismo de 

presentes e ausentes (a colónia brasileira), abrindo uma subscrição, fiando-se do sentimento 

301 "[A] arquitectura românica corresponde à época em que se forja a nacionalidade e desabrocha a nossa lingua 
e em que se estrutura o habitat [...]. Até por isto o românico é a mais telúrica das nossas arquitecturas" (ALMEI
DA, Carlos Alberto Ferreira de - História da Arte em Portugal/O românico, vol.3, Lisboa, Publicações Alfa, 1986. 

p.) 
302 FIGUEIREDO, José de - Portugal na Exposição de Paris, Lisboa, Empreza da História de Portugal Editora, 1901 
303 O túmulo do Visconde do Valmor, prémio do concurso organizado pelo Grémio Artístico, projecto de Álvaro 
Machado, é uma "obra normativa, um modelo estrutural" (José-Augusto França). Deve ver-se a sua inspiração 
em modelos italianos divulgados pela revista Edilizia sendo alguns reproduzidos na revista de arquitectura "A 
Construção Moderna" AAu 



que os inspirou. 

O Comércio de Guimarães, de 15 de Janeiro, publica o projecto da fachada do 

edifício, dando a conhecer aos leitores as razoes da patriótica agremiação. Também O 

Século, de 28 de Janeiro, dedicava a sua primeira página à Sociedade Martins Sarmento, 

publicando o retrato do Arqueólogo, vistas da atonia e da Casa de Martins Sarmento, 

em Guimarães, e o projecto da fachada, com o retrato de Marques da Silva. 

Em Março de 1901, recebiam-se propostas para a abertura de caboucos e en

chimento de alicerces para a fachada e muros transversais do aumento projectado, tendo 

sido entregue a primeira empreitada em Maio seguinte. 

No ano seguinte, em Abril, a Direcção da Sociedade é presidida pelo Abade de 

Tagilde (João Gomes de Oliveira Guimarães) que pede a Marques da Silva para que continue 

a prestar-lhe os seus serviços, auxílio que este não negará, porque "alevantados intuitos" A primeira empreitada 

tem a Sociedade.305 

A Direcção, em 6 de Maio de 1903, dirige-se a D. Carlos, fazendo o historial da 

instituição (que visitara em 1891), mostrando que havia esgotado as dotações reunidas 

e que interrompera as obras, necessitando de um complemento de cerca de 9000$00. 

306 Era, então. Ministro e Secretário das Obras Públicas o Conde de Paço Vieira (Dr. 

Alfredo Vieira Coelho Pinto Peixoto de Vilas Boas) que defere a representação da Sociedade 

feita a El-Rei, com a intermediação do Dr. Mota Prego M7 e do secretário do Ministro, e o conde de Paçô-vieira 

deputado, Carlos Malheiro Dias.308 

Em finais de Maio, o Ministro agradece as "generosas palavras" da direcção da 

A Direcção imprime uma circular com uma gravura da fachada que nào se afasta do projecto executado. No 

seu desenho inscreveu-se as legendas SCIENCIAS, LETRAS, ARTES e INDUSTRIAS e nos nichos das arcadas 

as inscrições NVMISMATICA, ARCHEOLOQIA e ETHNOQRAPHIA; vide Sociedade Martins Sarmento, in "Memória", 

1 a ano, 19, Guimarães, 20 de Janeiro de 1901; a Câmara Municipal de Guimarães subscreveu 400$00 réis, D. 

Carlos 200$00 reis, a SociedadeMartins Sarmento 440S00 reis. atingindo a subscrição cerca de 3000$00 réis. 
3 0 5 A.S.M.S - Correspondência recebida e expedida. Livro 308, 1902-1906 
3 0 6 Idem, ibidem 
3 0 7 Vide carta de António Coelho da Mota Prego (A.S.M.S. - Correspondêncisa recebida e expedida. Livro 308, 

1902-1906; vide ainda carta de agradecimento do dr. Coelho da Mota Prego de 20 de Maio de 1903 (A.S.M.S.) 
308 

O Governo atribui, de facto, um subsidio de 4000S00 réis mas a primeira empreitada da fachada custou 

4195$00 
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Sociedade, "um dos mais sinceros aplausos que tem chegado à (sua) ainda curta carreira 

ministerial". 30Ç 

O engenheiro Directa das Obras Públicas de Braga, Sebastião José Lopes, procura 

avaliar quais os trabalhos que falta executar para a conclusão das obras, as estimativas 

de custos, e deseja receber peças desenhadas e escritas respeitantes às mesmas o-

bras.310 

O Conde de Paço-Vieira é proclamado sócio honorário da instituição31 ', por proposta 

dos sócios Dr. António Coelho da Mota Prego, Dr. Joaquim José de Meira e pelo Abade 

de Tagilde, Presidente da Direcção; é convidado a visitar a Sociedade na próxima des

locação a Guimarães.312 

O Ministro visitará, de facto, a Sociedade em 14 de Junho seguinte e para o 

ciceronear e prestar esclarecimentos, quanto a obras, é convidado o arquitecto Marques 

da Silva.313 Na sessão solene, realizada em sua honra, o Conde de Paço-Vieira promete 

continuar a proteger a Associação, concluindo as obras do edifício. Acompanhado por 

Carlos Bryan, Ministro dos Estados Unidos da América em Portugal, D. Tomás de Vilhena, 

Governador Civil de Braga, Visconde da Torre, Par do Reino, e Carlos Malheiro Dias, seu 

secretário particular, visitou a Biblioteca e Museus, ainda, com os engenheiros Fernando 

de Sousa, Gualberto Póvoas, Vitorino Laranjeira, Ezequiel Vieira de Castro (Director do 

Centro Comercial do Porto) e o arquitecto Marques da Silva.3M 

Na sessão de 23 de Dezembro de 1903, o Presidente da Direcção comunica ter 

recebido um telegrama de Carlos Malheiro Dias, participando que o Ministro assinara a 

309 Vide carta do Conde de Paçô-Vieira de 22 de Maio de 1903 (A.S.M.S. - Correspondência recebida e expedida. 
Livro 308, 1902- 1906 
310 Cfr. Ofícios n" 72 e 74 de 22 e 23 de Maio de 1903, do engenheiro Director Sebastião José Lopes, dirigidos 
ao Presidente da SociedadeMartins Sarmento (A.S.M.S. - Correspondência recebida e expedida. Livro 308, 1902-
1906 
3 , 1 A.S.M.S. - Livro de Actas da Direcção, n" 4, 1902-1916, Sessão de 20 de Maio de 1903 
312 Cfr. carta de 10 de Junho de 1903; vide ainda carta do Conde de Paçô-Vieira de 12 de Junho de 1903 
(A.S.M.S. - Correspondência [...]) 
3 , 3 Cfr. carta de 10 de Junho de 1903 e carta de Marques da Silva, de 12 de Junho de 1903 (A.M.S.) 
314 A.S.M.S. - Livro de Actas da Direcção, ns4, 1902-1916, fl. 11v-12 

A obra foi adjudicada a Francisco Jácome, membro da Direcção por 4195$00 réis (A.S.M.S. - Livro das Actas 
da Direcção, n°4, 1902-1916) 



adjudicação da obra das fachadas principal e lateral do edifício.315 

Em Novembro do ano seguinte, é aprovada pelo Ministro das Obras Públicas a A segunda empreitada 

segunda empreitada da fachada, devido à interferência do governador civil, o Conde de 

Paço de Nespereira.316 

Em 15 de Fevereiro de 1905, foi colocada a última pedra na fachada do edifício 

da Sociedade, sendo festejado o seu lançamento com música e girândola de foguetes, 

facto comunicado ao ex-Ministro, ao Directa das Obras Públicas de Braga e ao arquitecto 

Marques da Silva.317 

Uma terceira empreitada de obras era anunciada pela Direcção das Obras Públicas 

para 26 de Setembro de 1905 e é estratégia da Direcção concorrer à arrematação para 

que a praça não fique deserta, sendo autorizado a tal o tesoureiro Francisco Jácome. 

Os débitos, nesta data, eram significativos, com vencimento de letras que se 

arrastavam até Março do ano seguinte; os prédios da Sociedade e a Quinta do Carvalho 

estavam hipotecados ao gerente do Banco de Portugal; a Câmara Municipal vem em auxílio 

da Sociedade, concedendo um subsídio anual para a solvência do empréstimo. 

Nas eleições de Março de 1906, Gualdino Pereira é eleito secretário e integra a Guawino Pereira 
e a Comissão de 

Comissão de Obras318 de que também faz parte José Luís de Pina (Foram nomeadas 0bras 

várias comissões de trabalho e da referente à Biblioteca farão parte, entre outros, seu 

irmão Dr. Fernando Gilberto Pereira e o Dr. Eduardo de Almeida Júnior). 

Em Setembro, realizavam-se novas arrematações. Já, então, se contrairá um 

empréstimo, amortizável em 20 anos, até que em 1908 será acabado o edifício. Tratava- Novas arrematações 

se, afinal, de uma primeira fase do projecto, recomeçando as obras de uma segunda fase 

somente em 1934. 

Nos começos de Janeiro de 1907, o pintor Abel Cardoso tentava ajustar com 

316 A.S.M.S. - Livro das Actas da Direcção, n° 4, 1902-1916, fl. 23v; esta segunda empreitada importava em 
2110$00 réis 
317 Idem, ibidem, fl. 24- 24v 
318 A Direcção era constituída pelo Dr. Joaquim José de Meira, dr. Pedro Pereira da Silva, João Gualdino Pereira, 
Pe. António Hermano Mendes de Carvalho, Francisco Jácome, Tenente Rodrigo Augusto de Sousa Queirós e 
Eduardo Manuel de Almeida aos quais foram atribuídos diferentes cargos e pelouros. 
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Marques da Silva pormenores da decoração interior do salão nobre, sobre projecto do 

Arquitecto, com faixas e entrelaços, e, sensivelmente, na mesma data Gualdino Pereira, Abei Cardoso e a 
decoração interior 

em nome da Direcção, testemunha-lhe a gratidão, "pela maneira altamente gentil como 

sempre tem atendido as suas impertinências, dirigindo, com suprema dedicação e com

petência, a execução do projecto do seu novo edifício de que (...) é também generoso 

autor", e participa-lhe que, por solicitação da Sociedade, acaba o Arquitecto de ser 

agraciado com o oficialato da Ordem de S.Tiago de mérito científico e artístico, que 

oficialmente lhe será anunciado.3W Marques da silva 
oficial da Ordem de 

Em 28 de Fevereiro, o Ministro do Reino comunicava ao Arquitecto a concessão s.Tiago 

da mercê, por Decreto de 22 desse mês,320 quando Marques da Silva se preparava para 

abandonar as funções de arquitecto da Câmara Municipal do Porto e realizava as provas 

de concurso para professor de Arquitectura da Academia Portuense de Belas Artes, como 

vimos em passado capítulo.321 intimação da 
primeira fase das 

A primeira fase das obras era ultimada, ainda, em 1907, com a inauguração do obras 

salão nobre em 9 de Março, data do 25s aniversário da instalação da Sociedade (embora 

as obras devam ser consideradas concluídas apenas em 1908). 

Na forma dos anos anteriores, realizou-se a sessão solene da distribuição de 

prémios aos alunos mais distintos das diversas escolas primárias do concelho.322 O 

presidente da Direcção, Dr. Joaquim José de Meira, nela se referiu, em especial, aos 

fundadores da colectividade, ao Conde de Paçô-Vieira (a cuja boa vontade se devia uma 

grande parte dos recursos para a construção do edifício que se inaugurava), ao arquitecto 

Marques da Silva (a quem a cidade devia "(aquele) padrão da sua inteligência e do seu 

muito saber"), na presença do Presidente do Senado Vimaranense, abade de Tagilde, do 

Conde de Margaride (que representava o Presidente do Conselho de Ministros, João Franco) 

e outras individualidades. 
319 Vide carta de João Gualdino Pereira para Marques da Silva, datada de 20 de Fevereiro de 1907 (A.M.S.) 
320 Cfr. ofício nB60 da Direcção - geral do Ministério do Reino, de 28 de Fevereiro de 1907 
3 2 ' vide Capitulo III. p. 169 
322 vide Revista de Guimarães. Guimarães, vol. XXIV, 1907. pp.87-111 
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Seguiu-se, então o largo interregno durante o qual a Sociedade prosseguia a sua 

vocação, sempre reclamando os bons ofícios de Marques da Slva, ora ajudando a organizar o largo interregno 

a recepção, em 1908, a D. Manuel I I m (como mesmamente fazia na Associação Comercial 

do Porto) ora como delegado do Conselho de Arte e Arqueologia, tratando da instalação 

das alfaias existentes na Colegiada,m na Sociedade, ora tentando viabilizar a entrega 

da Capela de S. Miguel do Castelo,325 à tutela da mesma Sociedade, ou fazendo diligências 

para instalação do Arquivo Municipal no rés-do-chão da sua sede.326 

Em Dezembro de 1919, jã após a morte de Gualdino Pereira,327 a Direcção, 

presidida por Joaquim José de Meira, envia ao Dr. Eduardo de Almeida relatório cir

cunstanciado sobre o historial da Sociedade, a ser apresentado ao Ministro da Instrução 

Pública, na expectativa, sempre alimentada, de subsídios para o acrescentamento do edifício, 

para que * se possa conveniente e seguramente instalar o tesouro da Colegiada de 

Guimarães". 328 

António Lopes de Carvalho, vereador municipal, e presidente da Comissão Adminis

trativa dos Bens do Estado, pertencentes a corporações religiosas extintas e entregues 

à Câmara como depositária, solicitava à Sociedade a classificação e escolha de objectos 

de valor histórico e artístico.329 

Com o mesmo voluntarismo, em Abril de 21, na presidência do Dr. Eduardo de 

Almeida, tenta a Sociedade agonizar um orçamento e um plano de obras que se desejava 

estudado pelo arquitecto Marques da Silva, bem como a ampliação do edifício.m No mês 

seguinte, o Arquitecto visita a instituição, manifestando a boa vontade em continuar a 

prestar-lhe os seus serviços, "carecendo, apenas, depois de observar as dependências 

3 2 3 Vide carta do Dr. Pedro Guimarães agradecendo os valiosos auxílios de Marques da Silva, datada de 29 de 

Dezembro de 1908 (A.M.S.). 
3 2 4 A.S.M.S. - Livro das Actas da Direcção, nB5, 1916-1927, Sessão de 1 de Fevereiro de 1917, fl.6v 
3 2 5 Idem, ibidem. Sessão de 15 de Julho de 1921, fl.44 
3 2 6 Idem - Copiador 1921-1922 
3 2 7 Falecera em 1912. 
3 2 8 A.S.M.S. - Livro de Actas da Direcção, nB 5, 1916-1927, Sessão de 5 de Dezembro de 1919, fl. 25 v 
3 2 9 Clr. a portaria de 26 de Setembro de 1911; vide A.S.M.S. - Livro de Actas da Direcção ns5, 1916-1927. sessão 

de 15 de Julho de 1920, fl. 34. 
3 3 0 A.S.M.S. - Livro de Actas da Direcção, nB5, 1916-1927. Sessão de 18 de Abril de 1921. fl. 41 
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utilizáveis para a instalação do Tesouro e restantes museus, duma planta do espaço 

aproveitável".331 

No mesmo sentido vão as diligências de 23 do Professor José Luís de Pina, membro 

da Direcção, junto de Marques da Silva, sobre o seguimento do edifício e quanto à 

instalação do Arquivo Municipal.332 

Em 1926, com Alfredo de Magalhães no Ministério da Instrução, Fidelino de 

Figueiredo propõe que a Sociedade Martins Sarmento seja declarada instituição de utilidade 

pública333 e, em 1931, esta é condecorada com o Grande Oficialato da Ordem de Santiago 

de Espada. 

É, todavia, com o contrato estabelecido com a Câmara Municipal nos finais de 

1933, com a prescrição de uma dotação anual de 10000300, que se possibilita o recomeço 

da segunda fase de obras da Sociedade, interrompidas há 27 anos. Vendem-se, ainda, 

duas propriedades que se convertem em papéis de crédito e tenta a Direcção, presidida 

pelo capitão Mário Cardoso, que a Câmara chame a si o acabamento do edifício, mediante 

contrapartidas patrimoniais, traduzíveis na posse definitiva do edifício do Largo Martins 

Sarmento onde estavam instaladas provisoriamente as repartições municipais. 

Havia sido enviada a Marques da Silva a planta baixa do edifício, aguardando-se 

a sua vinda a Guimarães, a fim de lhe ser solicitado o estudo da planta geral.33d Mário 

Cardoso pede-lhe, em Junho de 34, que habilite a Sociedade com os elementos técnicos 

indispensáveis, para porem em arrematação a primeira empreitada da construção dos 

alicerces da parte lateral e posterior (norte e poente) do edifício, desejando, ainda, dar 

início aos trabalhos dentro do ano económico, "cumprindo, assim, as (...) obrigações para 

com a Câmara Municipal de Guimarães" que, já no ano transacto, havia votado no 

orçamento o subsídio fixado. 

A planta, o caderno de encargos, as condições de arrematação da obra de pedreiro, 

3 3 1 Idem, ibidem, sessão de 13 de Maio 1921, fl. 41 
3 3 2 Idem, ibidem. Sessão de 21 de Março de 1923. fl. 60-61v 
3 3 3 Idem, ibidem. Sessão extraordinária de 26 de Dezembro de 1926, fl. 94v; vide Decreto de 30 de Dezembro 

de 1926 in D.G. n83 de 5 de Janeiro de 1927. 
3 3 4 Vide Revista de Guimarães, Guimarães, vol. XLIV. p. 73 4 4 6 



da construção das fundações, organizadas por Marques da Silva, estão datadas de 4 de 

Dezembro e a única proposta apresentada é do mestre pedreiro vimaranense António 

Ribeiro que a toma, estabelecendo contrato de empreitada com a Sociedade, com escritura 

pública, em 24 de Janeiro de 1935. 335 O reatamento das obras 
em 1934 

Na sessão de 6 de Dezembro de 1934 é assinalado com júbilo o reatamento das 

obras, proporcionado pela "desinteressada boa vontade" do arquitecto m e pelo aumento 

do subsídio municipal, devido à cedência pela Sociedade do edifício do Largo Martins 

Sarmento para instalação provisória da Câmara, como se reafirma.337 

Não ficou indiferente Marques da Silva à tocante reacção da Associação e a carta/ 

resposta enviada a Mário Cardoso é um documento interessante pelo que revela de um 

homem exigente, mas sensível até à ternura: " (Aí) por 1898, tive a dita de entrar pela 

vez primeira na vetusta e heróica cidade de Guimarães. Um vimaranense de alto espírito 

bairrista,338 que jamais poderei desassociar desses momentos, veio cruzar-se-me no 

caminho e apertada a sequente amizade e eleito secretário pôde levar-se a bom porto 

a parte construída do edifício social que V. Ex9, ilustre Presidente e seus preclaros colegas 

pretendem, com igual fé, continuar e concluir. / São decorridos, é certo, mais de três 

dezenas de anos, espaço de tempo grande que passou veloz e que, apesar de não poucas 

amarguras, algum consolo espiritual me proporcionou; procurarei, pois, corresponder ao 

entusiasmo de V.Ex9. senão com a audácia de outrora, pelo menos com o bom desejo 

de prestar o meu pouco valimento à ilustre sociedade, orgulho da veneranda terra vima

ranense (...)" . 339 

Em Março é sugerido ao Arquitecto o programa desejável para o primeiro andar, 

A.S.M.S. - [...] Contrato de Empreitada[...], 1935; a Sociedade esteve representada pelo seu presidente, capitão 

Mário Cardoso; vide A.S.M.S. - Actas n"7, acta de 4 de Janeiro de 1935, fl. 2 e 3 
3 3 6 Na referida sessão ficou registado um voto de louvor ao arquitecto Marques da Silva que lhe foi comunicado 

em 7 de Dezembro. 
3 3 7 Tal estava previsto nas disposições testamentárias de Martins Sarmento na hipótese da Sociedade não vir a 

dispor de recursos imediatos para a manutenção daquele prédio (Acta da sessão de 6 de Dezembro de 1934, fl. 

100 
3 3 8 Gualdino Pereira 
3 3 9 A.M.S. - Cópia da carta, datada de 19 de Dezembro de 1934; Vide A.S.M.S. - Livro de Actas n*7. Acta da 

sessão de 23 de Dezembro de 1934. fl. 1-2 



com o objectivo da consecução de uma planta geral e alçado da totalidade da obra, na 

presunção da manifesta boa vontade da Direcção dos Monumentos Nacionais e Co

missariado do Desemprego, para a obtenção de importante subsídio do Estado. M0 

Recebia a Sociedade, em Dezembro de 35, os desenhos da ampliação do edifício, 

acompanhados da documentação necessária, enviados, por Marques da Silva, alguns dias 

após a deliberação camarária quanto à continuação das obras dos Paços do Concelho, 

da sua autoria, que penosamente se arrastavam ou sustiam, num processo de indecisões 

e "derrotismo", como lhe afirmava A.L. de Carvalho.341 

A memória descritiva mostra a disposição das partes existentes e o âmbito da sua 

utilização, com a sua função principal consubstanciada no estudo, quer na Biblioteca (que 

é a da cidade) quer no seu Museu. Lembra o Arquitecto que os poderes públicos devem 

dar à Sociedade * os elementos necessários aos seus fins beneméritos e de progresso 

social". Propõe para o I s andar o depósito de livros e a sala de leitura, a sala Martins 

Sarmento, um gabinete do Presidente da Sociedade e a Secretaria. No rés-do-châo instalar-

se-ão salas do Museu e verifica-se que, no 1e andar, a parte velha, em que está a Biblioteca, 

será demolida. 

As fachadas são de pedra simples, embora lavradas exteriormente, e a estrutura 

da parte interna é feita essencialmente de betão de cimento armado, com vigas e pilares 

aparentes no rés-do-chão, destinado a Museu. 

A escada de acesso é de pedra, de vários lanços, e sobre ela há um lantermim, 

ao centro, com luz zenital. Na sala de leitura existem outros lantermins no ângulo da sala. 

Linhas e asnas são de betão armado, em tirantes e rede de ponta de diamantes; os 

tectos, interiormente, serão estucados e as paredes revestidas. 

Concluir-se-â que há uma diferenciação formal em fachada, com a nítida adição uma definição formai 

de um novo corpo, numa linguagem despojada, com uma fenestração reticulada e uma 

3 4 0 O Director Geral dos Monumentos Nacionais é proposto para sócio correspondente da Sociedade, em 20 de 

Janeiro de 1935 
3 4 1 Cfr. carta de António Lopes de Carvalho (A. L de Carvalho), membro da Direcção da Sociedade Martins 

Sarmento, datada de 19 de Dezembro de 1935 (A.M.S.) 



cornija de remate, assente em misulas denticuladas. 

Só as molduras do soco ou o cordão intermédio que cerca os panos das fachadas, 

aglutinam as partes, só o granito de tom azulado se institui em paleta unificadora. 

No todo expressavam-se as partes representativas e as mais estritamente fun

cionais, estas adequadas aos novos processos construtivos que o betão armado propor-

cionova. 

A Direcção dos Monumentos Nacionais dispõe-se a subsidiar as obras, mas exige 

um orçamento detalhado, acompanhado das medições e descriminações dos materiais 

destinadas a habilitar o Ministro das Obras Públicas quanto à concessão de compar

ticipações, trabalho realizado por Marques da Silva e logo enviado ao Ministério. 

Em Maio de 37, a Sociedade recebia uma comparticipação do Estado para as obras que 

se desejava ver realizadas por admnistração directa. 

Em Outubro, na galeria dos retratos da Sociedade era inaugurado o retrato a óleo Marques da 
Silva na galeria 

de Marques da Silva, da autoria de Abel Cardoso, "modesta homenagem", em face de de retratos ^ 
Sociedade 

tão relevantes serviços afirmava-se.3iZ 

O mestre António Ribeiro vai pedindo os detalhes para o friso que liga, por cima 

das padeiras, a parte nova e a antiga, o desenho do janelão do primeiro andar e do que 

liga à obra antiga, isto em Fevereiro de 38. 

Em Janeiro do ano seguinte, o Ministro das Obras Públicas .Duarte Pacheco, publica Duarte Pacheco 
e a Sociedade 

um despacho em que diz "(ser) naturalmente muito simpático que o Estado seja levado Martins 
Sarmento 

a colaborar na obra que a Sociedade Martins Sarmento pretende realizar", mas interroga-

se se a Sociedade estará habilitada financeiramente a prosseguir o seu caminho, "(im

portando) averiguar para se tomar decisão conveniente". m 

À data a Associação apenas havia recebido uma pequena parte da comparticipação, 

quando a obra havia sido orçamentada para uma quantia superior a meio milhar de contos 

3 4 2 A.S.M.S. - Livro de Actas n"7. Sessão de 2 de Outubro de 1937, II. 46-47; vide carta de Mário Cardoso a 

Marques da Silva, de 2 de outubro de 1937 (A.M.S.) 
3 4 3 Idem, ibidem. Acta da sessào de 21 de Janeiro de 1939, II. 64 
3 4 4 À data. a Sociedade, dos 60000$00 concedidos pelo Estado só havia recebido escassos 5000$00, quando 

a obra orçamentada era superior a 500 000$00. 4 4 9 



e com as receitas anuais a serem absorvidas por encargos múltiplos.344 

Argumenta a instituição com a vida interna da Associação, com o seu interesse 

público, afirmando "(que) são particularmente as (...) instituições de cultura e de acção 

social que interessam à mentalidade e à curiosidade europeia, (naquela) hora de re

nascimento que se vive em Portugal", e que, "em breves meses, terão início em Guimarães 

as comemorações dos centenários, cuja finalidade consiste em mostrar ao mundo a nossa A comemoração dos 
Centenários 

capacidade civilizadora e a razão de ser da nossa existência como nação livre e soberana 

do seu destino" e, por isso, "seria nobre e seria elevado que alguma coisa de grande 

e perdurável o Governo do Estado Novo deixasse no antigo solar da Pátria, a marcar, 

como padrão e como símbolo espiritual, essa data festiva de 1940". * * 

Em Junho é divulgado um novo despacho do Ministro mostrando que tem de 

concluir-se que a Sociedade Martins Sarmento "não pode realizar a obra para que pediu 

auxílio do Estado" e que deveria ser, portanto, arquivado o processo e anulado o saldo 

da comparticipação concedida! m 

Nem o Nacionalismo, óbvio e fervoroso, demovera o Ministro, mais interessado 

numa imagem mitificadora, a do Castelo de Guimarães e os Paços do Duques de Bragança, 

a "colina sagrada", o "altar da Pátria". 

Prosseguem as obras sem interrupção; mestre Resende sucede a António Ribeiro, 

entretanto falecido. Mas, em 43, as circunstâncias eram consideradas anormais e as obras 

apresentavam dificuldades de concretização. Era a Segunda Guerra Mundial. As obras 

foram interrompidas. 

Em 46 renova-se um contrato com a Câmara, mas sem qualquer verba cativa para 

obras! 

Na sessão extraordinária de 7 de Junho de 1947, o Coronel Mário Cardoso co

municava a infausta notícia do falecimento do arquitecto Marques da Silva que "foi mestre Morte de Marques da silva 

incomparável, conhecedor profundo da sua Arte, deixando o seu nome ligado a muitas 

A.S.M.S. - Livro da Actas n"7 (Ofício enviado em 25 de Fevereiro de 1939). fl.64 
346 Idem, ibidem. Sessão de 30 de Julho de 1939. fl. 71-72 
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obras monumentais e de grandiosa realização". M7 

Continuavam as obras de S. Torcato, aproximava-se do seu termo a Igreja da 

Penha e os Paços do Concelho aguardavam a demolição final, (numa longa história). 

Idem. ibidem, sessão extraordinária de 7 de Julho de 1947, fl. 191 451 



1.7 Os Paços do Concelho de Guimarães 

Vitoriada a República, em Guimarães, dentro da mesma lógica com que a víramos 

implantada no Porto, ela faria do Municipalismo uma forma da reclamada descentralização 

e da afirmação da administração local, num processo de múltiplos contributos e apropriações, 

com o tonus historiográfico e medievalizante de Herculano, da valorização das instituições 

municipais, no incremento às povoações e aos concelhos (e aos seus sinais de autonomia), o Municipalismo e a 
República 

com algum ideário do Manifesto e Programa de 1891 (de Teófilo Braga), com posteriores 

"precisões ideológicas" do Manifesto dos Emigrados da Revolução do 31 de Janeiro 

(a que se agregava o mito da "independência nacional"), ou, já, em República, no programa 

do Partido Democrático, (após o Congresso de Outubro de 1911), com a necessidade do 

"ressurgimento da vida administrativa local". 

Guimarães ajustava-se, como nenhuma outra cidade, nas franjas de um ruralismo 

decantada de ideias, ao Municipalismo que o edifício medieval da velha Casa da Câmara o edifício 
medieval da 

- os Paços do Concelho - simbolizava, pequeno tesouro ou monumento que guardava a Casa ̂  câmara 

"ideia" mas não a comportava, de facto, na dimensão.348 

A República é magnânima, mas contém em si a própria utopia. Deseja-se pra

gmática, afirmativa e realizadora, mas esquecida do esvaziamento que a Monarquia 

Constitucional de algum modo lhe provocara, realizando. 

A República é com certeza "coisa santa" mas há que realizá-la afoitamente. 

Víramos, no Porto como ela procurou afirmar-se, num voluntarismo e generosidade 

que não bastaram, no seio das contradições, nos diferentes tempos de conflitualidades, 

que verificamos, com idênticos ritmos em Guimarães, Barcelos, Santo Tirso, Felgueiras -

campo alargado das nossas investigações. 

Os actores são os mesmos, com diferentes roupagens, a trama de relações e de 

causalidades é idêntica. Só os factores de medida, de ponderação (com a implícita 

Já em 1869 se tornava urgente a aquisição de edifício para repartições públicas e se solicitava o Convento 
de Santa Clara para tal destino 
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polaridade da cidade/campo), podem trazer o esbatimento de algumas das componen

tes. 

Exemplificando, em termos genéricos, a mesma necessidade de afirmação da 

República e dos seus fautores passa pelas Vereações Municipais, pelas Comissões A República e a 
necessidade de 

Executivas, em programas de realizações, algumas concretizáveis outras oscilando do afirmação 

desejo à utopia. As sessões ordinárias e extraordinárias e o seu ritmo, a emulação nos 

pelouros municipais, os rituais das comemorações, a crescente vontade de monumentalizar 

e urbanizar, a personalização dos atributos das presidências das Câmaras e das Comissões 

Executivas, as exigências desmedidas das populações, uma evidente impreparação cívica 

são notas dominantes e repetitivas que se deverão instituir em factos que um Positivismo, 

"ex machina", classificará ou não!. 

E é nesta zona de fractura que outro Municipalismo se insinua, seja ele o da 

Renascença Portuguesa (o da Arte de Ser Português) ou o do Integralismo (monárquico). 

Com vários instrumentos disciplinadores (as leis da República e as suas instituições), com 

o Código Administrativo, de 1913, já aprovado, em Janeiro de 14 é instalada a Câmara 

Municipal de Guimarães para o triénio de 1914a 1916. 

Trata-se nos termos do artigo 202 do referido Código, numa república de cidadãos, 

de eleger o Presidente, vice-presidente e vice secretário que, após votação, escolhiam 

para Presidente o Bacharel Francisco Moreira Sampaio e para Vice -Presidente Eduardo 

Vieira da Cruz Pinto de Almeida. M9 

Mas na mesma sessão cumpria eleger a Comissão Executiva, ao abrigo do artigo Mariano Felgueiras 
Presidente da 

91, do mesmo Código, da qual fará parte, entre outros, o cidadão Mariano da Rocha comissão Executiva 

Felgueiras. 

É este militante do Partido Republicano Português, inscrito localmente no Centro 

Democrático Instrutivo (neto paterno do conselheiro João Baptista Felgueiras, secretário 

das Cortes de 1820 e Ministro da Justiça num dos governos de Costa Cabral) uma das 

figuras que mais avulta no quadro efervescente do novo regime e que civicamente afir-

3 4 9 A.H.A.P.-Actas da Câmara Municipal de Guimarães, 1914-1916, fl.2 A r n 
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mou, ao longo da vida, uma coerência de ideais da Primeira à Terceira República 350 

Na referida sessão de 2 de Janeiro de 14, propôs Mariano Felgueiras à Câmara AS propostas de Mariano 
Felgueiras de 1914 

Municipal que a Comissão Executiva fosse encarregada de pôr em prática um conjunto 

de melhoramentos que se impunha: a reorganização da polícia municipal, a organização 

duma caixa de socorros para empregados municipais, o estudo da viação eléctrica, entre 

Braga e Guimarães, a construção de um bairro operário, o saneamento da cidade, a 

valorização da zona histórica do Castelo e sua envolvente, a conclusão do edifício da 

cadeia comarca e a construção de um edifício para Paços do Concelho e repartições o novo edmcio para os 
Paços do Concelho 

públicas.3S1 

É uma proposta magnânima, tocando a nota sensível de um credo igualitário e 

de uma república fraterna, num País em crise! 

As repartições públicas do concelho estavam, de facto, mal instaladas e dispersas 

e a sede da Câmara apresentava-se em estado "vergonhoso e deprimente (...) para o brio 

do povo vimaranense". 

Mas com o espectro da Guerra e no clima de conflitualidades, logo se tentava 

minorar as crises e, sobretudo, as condições económicas dos trabalhadores com a imediata 

execução de obras de viação * e quaisquer outras medidas", supondo expropriações, 

como se propunha em Março de 1915.352 

Estabelecida a normalização constitucional do País, saudado o 14 de Maio e o 

"império da Lei", como proclama, em Câmara, Mariano Felgueiras353, impunha-se instalar 

a Comissão Promotora da Câmara, para dar parecer sobre o local da construção de A comissão Promotora 
da Câmara 

um edifício, "com a amplitude necessária para a instalação decente" da Câmara e todos 

os outros edifícios da Admnistração, "jâ que as condições financeiras do município não 

A Mariano Felgueiras dedicou Guimarães uma Exposição no centenário do seu nascimento realizada na Biblioteca 

Pública da Fundação Gulbenkian, de 27 de Abril a 5 de Maio de 1984: vide catálogo da Exposição 
3 5 1 Ctr. supra, nota 249, f l . 3v; vide ainda a sessão de 21 de Abril de 1916 (A.H.A.P.-^cfas da Câmara Municipal 

de Guimarães, 1916-1918, fl.40v-41 
3 5 2 Vide sessão extraordinária de 12 de Março de 1915 (A.H.A.P.- ,4cfas da Câmara Municipal de Guimarães, 

1914-1916, f l . 98V-102. 

Cfr. sessão extraordinária de 1 de Junho de 1915 (A.H.A.P. - Actas da Câmara Municipal de Guimarães, 1914-

1916, (1.120) 
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permitem que se faça edifício próprio (...) para cada grupo de repartições". 354 

A Comissão será composta pelo Presidente da Câmara, Dr. Francisco Moreira 

Sampaio, peio Presidente da Comissão Executiva, Mariano Felgueiras, pelo Vereador do 

Pelouro das Obras, Júlio António Cardoso e pelo Pintor Abel Cardoso35S, José Luís de 

Pina3S6, José Ribeiro de Freitas e Augusto Maria Coelho Pinto.357 

Em Dezembro, já esta Comissão apresentava um relatório circunstanciado, tra

duzindo as propostas pessoais dos seus membros. 

Verifica-se que trabalhara sobre a Planta da Cidade (a de Almeida Ribeiro ? com 

a actualização proposta em 1893 ?), estudando e discutindo alvitres, "correspondendo -

como afirma o relatório - às nobilíssimas aspirações da Câmara Municipal de Guima

rães". 358 

José Luís de Pina propusera a ideia de uma rotunda, tendo por centro os Paços 

dos Duques de Bragança (e que se reconstituíssem estes, em função do seu novo destino), 

ligando-a por uma avenida, junto às muralhas, ao Largo da República do Brasil; José AS diferentes propostas de 
localização dos Paços do 

Ribeiro de Freitas propôs a expropriação da zona norte da Praça de D. Afonso Henriques Conce|ho 

(o Toural), com a fachada nobre do edifício a construir voltada para a principal entrada 

da cidade; o professor Augusto Maria Coelho Pinto era da opinião que o edifício se 

construísse numa praça a abrir entre o Largo da República do Brasil e a rua Dr. José 

Sampaio, com ligação por larga Avenida, a romper, convergindo no Paseb da Independência. 

Pensou-se, ainda, na zona envolvente de S. Dâmaso e noutros projectos considerados 

de pouca consistência. 

Os preços das expropriações, o restauro (no caso dos Paços dos Duques de 

Bragança), os desníveis dos terrenos (em S. Dâmaso), foram factores da declinação dos 

projectos, bem como a exigência unânime de que o novo edifício devia ser "amplo e 

Vide [...] Proposta apresentada pelo Presidente da Comissão Executiva, Guimarães, 1916, p.22 
355 

Abel Cardoso tirou o curso de Pintura na Academia Portuense de Belas Artes mas concluiu os estudos de 
Arquitectura no ano lectivo de 1893-94 

José Luís de Pina foi aluno da Acac 
357 A Comissão fora nomeada na sessão da Câmara de 20 de Agosto 1915 
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isolado" e deveria ser construído no centro da cidade. 

Reclama-se a estética, ainda o ponto de vista monumental, o estilo arquitectónico, 

que deverá ser "regional" e sugerem-se instrumentos de gestão económica, conciliadores 

das expropriações, das mais-valias, da eliminação das habitações insalubres e da despesa 

mínima para o Município. 

Porque há o pressuposto teórico de um programa, aponta-se a solução da im

plantação dos Paços do Concelho ao fundo de uma vasta praça onde concorram ruas 

amplas, estabelecendo ligações com as principais artérias da cidade, e onde possam acorrer 

as grandes multidões. 

Finalmente, é proposto o local julgado desejável, inscrito na área alargada da 

Praça de S. Tiago, implicando a expropriação de prédios entre a parte nascente da rua o locai da Praça de s. 
Tiago 

Elias Garcia (actual rua de Santa Maria) e a parte poente da Praça de S. Tiago, o 

alargamento da rua do Gravada Mdarinho, a expropriação de prédios a poente desta rua, 

desde a da República (rua da Rainha) até à do Espírito Santo, (com o alargamento da 

cadeia e expropriação de prédios do lado sul) e a expropriação a norte da Praça de S. 

Tiago até à fachada lateral do Tribunal. 

Regularizava-se uma Praça onde já se havia demolido a capela de S. Tiago e ia-

se ao encontro de aspirações das Vereações anteriores que, em nome do progresso e 

da higiene, ainda, em Abril de 1909, novas demolições prescreviam para essa área, que 

só o endividamento havia evitado.359 

Criava-se, deste modo, um mútuo espelhamento entre os velhos e os novos Paços os velhos e os novos 
Paços do Concelho 

do Concelho e estabelecia-se um efeito de surpresa, a partir do Largo da Senhora da 

Oliveira. 

O relatório é aprovado e, na referida sessão da Comissão Executiva, de 10 de 

Dezembro, Mariano Felgueiras diz impôr-se a elaboração do projecto de um novo edifício 

3 5 9 Reconhecia-se, então, a necessidade da construção de bairros operários para realojamento ou o impulso de 

uma Companhia edificadora e iniciava-se a construção da cadeia comarca. No meio das incapacidades, invocavam-

-se as obras feitas na última década, tais a do abastecimento de água, a construção do matadouro, a criação 

do corpo policial, o aformoseamento do Campo e haviam-se iniciado reparos no Castelo aquando da visita régia 

de D. Manuel II. 4 5 6 



que deverá sujeitar-se a concurso público entre arquitectos portugueses. 

À Repartição de obras será cometida a apresentação do orçamento de expro

priações, alargamento da Praça de S. Tiago e sua envolvente, com unânime assentimento 

das propostas de Mariano Felgueiras. 

Organizam-se as bases do concurso e verifica-se que, em Janeiro de 1916, o organização das bases do 
Concurso 

arquitecto Leonel Gaia, Presidente do Conselho Directivo da Sociedade Nacional de Belas 

Artes, sobre elas se pronunciará, aditando posteriores considerações sobre o eventual 

fornecimento de fotografias do aspecto geral da Praça, para informação do concurso. 

Na sessão de 21 de Abril de 1916, Mariano Felgueiras tenta justificar a dilação havida, 

em nome da meticulosidade e do bem público que a admnistração exige e porque sobre 

os membros das Comissões Executivas "pesa uma soma enorme de esforço e res

ponsabilidade que os deve absolver". ^ Os estudos prévios, as experiências recolhidas 

noutros lugares, as informações oficiais, técnicas, estatísticas ou legais, o levantamento 

de projectos, os trabalhos de campo exigem tempo, pelo que "(não) terá sido (...) demasiado 

o longo prazo que medeia entre a apresentação da (sua) proposta, em Janeiro de 1914, 

e o cumprimento daquilo a que (consigo) próprio (se) comprometera de vir trazer à Câ

mara (...)"361 

As conclusões apresentadas "poderão (...) fazer com que Guimarães não seja dos 

últimos, dos mais atrasados no campo do progresso, que todo o país, afoitamente, en

cetou", e explicitam e reiteram as propostas de 14. 

O projecto de viação eléctrica, entre Braga e Guimarães, era um instrumento de 

valorização do comércio e da indústria, supunha a valorização da estância termal das 

Taipas e permitia a articulação das estâncias de turismo da Penha e do Bom Jesus, mas 

é desde logo posta em suspensão, atendendo aos preços dos materiais, "agora exor

bitantes, em virtude da guerra". 

A construção de um bairro operário era reconhecida como inadiável, na tentativa 

0 Cfr. supra nota 254, p. 4-5 

' Idem. p. 5. 
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de minorar as carências de uma "enorme população operária que vive amontoada em 

perfeitas pocilgas", "infectando-se e atrofiando os seus filhos", e pretendia-se como 

mitigada alternativa ao desinteresse dos capitalistas ou estímulo ao capital desviado para 

outros fins. 

A sua implantação far-se-ia a norte da cidade, sem solução de continuidade (o 

igualitarismo republicano!) e, por isso, propunha-se a ampliação da ligação da rua do Dr. 

José Sampaio com a rua de Serpa Pinto, encarregando o jovem arquitecto José Lufe Ferreira 

(discípulo de Marques da Silva) da elaboração do projecto. Constava este de uma larga 

avenida, ligando as duas ruas, tendo ao centro um canteiro florido; do Largo Alberto Sampaio 

sairia uma rua até à projectada avenida. 

Nesta avenida e rua projectadas, seriam construídas as casas para as quais foram 

projectados nove modelos, para um conjunto que ultrapassaria a meia centena, com 

equipamento escolar e balneário. 

Na lógica dos desejos, pressupunha-se o aproveitamento dos materiais a haver 

das expropriações, para que as importâncias a dispender pudessem baixar, e, na mesma 

lógica, "tornar-se-iam em 10 ou 15 anos, os operários em pequenos proprietários".362 

O Saneamento que já interessara Mariano Felgueiras, em 1913, é colocado, agora, 

em suspensão, atentas as limitações conjunturais, e o Parque, circundando o Castelo, 

com as "três jóias nacionais"363, é objecto de um projecto de intervenção do engenheiro 

Inácio de Meneses e da Companhia Hortícola-Agrícola Portuense, mas exigia larga mo

vimentação de terras, expropriações de terrenos e casas que para já o inviabilizavam. 

Verdadeiramente, só a continuação dos Paços do Concelho é implementada ao 

nível dos projectos e, daí, o lançamento das bases do concurso a que já nos referimos, A implementação do con
curso 

embora desde logo se encare a despesa total dos melhoramentos, o empréstimo a cons
tituir e os seus encargos, na visão optimista de que "(...) o concelho de Guimarães tem 
muitos recursos" e porque "(uma) época de prosperidade se aproxima". 

3 6 2 Idem, p. 17 
3 6 3 O Castelo, os Paços dos Duques de Bragança e a capela de Santa Margarida (S. Miguel do Castelo) 



As bases do concurso são aprovadas, na sessão de 16 de Junho de 1916, e na 

condição primeira, diz-se que o edifício será construído na Praça de S. Tiago, "depois de 

ampliado o largo, conforme a planta junta".3M 

O edital é publicado em 27 de Junho e a entrega dos projectos realizar-se-ia na 

secretaria da Câmara no dia 6 de Outubro. 

Na condição décima quarta, informa-se sobre a composição do júri, formado por 

quatro arquitectos, sendo um eleito pelo Conselho de Arte e Arqueologia de Lisboa, outro A composição do júri do 
Concurso 

pelo Conselho de Arte e Arqueologia do Porto, um outro pela Sociedade dos Arquitectos 

Portugueses e o quarto seria designado pela Câmara, sob a presidência do Presidente 

da Comissão Executiva. 

A quantia destinada para a construção era calculada num máximo de 60000$00, 

aproximadamente, dzia a condição oitava do concurso, clausula importante no subsequente 

desenvolvimento do seu processo. 

O edifício, de "singelas linhas", deveria definir o "carácter arquitectónico apro- carácter arquitectónico 

priado", mas para a área apontada, não excedendo os 1200 m2, o programa era vasto, programa do edifício 

com os Paços do Concelho e suas dependências e ainda as instalações para o Tribunal, 

Cartórios, Admnistração, Registo Civil, Conservatória, Repartição de Finanças e respectiva 

Tesouraria, todas elas exigindo uma multiplicação de espaços para funções bem di

ferenciadas. 

Lançava-se, todavia, o concurso num quadro instável de carências sociais, com 

a falta de milho para consumo da população (que a Admnistração e a Câmara procuram 

suprir com aquisições directas), com o agravamento das contribuições para a constituição 

de receitas municipais (supondo o necessário pedido de empréstimo à Caixa Geral de 

Depósitos).365 

Na sessão de 13 de Outubro, é já referida a relação dos projectos recebidos. 

Verifica-se que são onze os concorrentes e entre estes está Marques da Silva que à 

364 A.M.S. - [Cópia] do Edital. 
365 A.H.A.P. - Actas da Câmara Municipal de Guimarães, 1916-1918. II. 53-57V 
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secretaria fez chegar o projecto, entregue pelo arquitecto Manuel Marques, com as peças 

desenhadas, a memória descritiva, a medição e orçamento e um subscrito fechado com 

a divisa "Ourique". 

Na mesma sessão é resolvido convocar o júri de classificação e, na sessão de 10 

de Novembro, é deliberado nomear Abel Cardoso para completar o júri, por indicação do 

Município, como previa o regulamento. 

As sessões deste realizar-se-âo nos dias 24 a 25 desse mês e nele tomarão parte AS sessões do júri de 
classificação 

os arquitectos Leonel Gaia, pela Sociedade dos Arquitectos Portugueses, José Alexandre 

Soares, pelo Conselho de Arte e Arqueologia da I 9 circunscrição (Lisboa) e António Peres 

Guimarães, pela 3g circunscrição (Porto), Abel Cardoso e Mariano Felgueiras. 

Verifica o júri que todos os concorrentes excediam a quantia destinada para a 

construção, mas é sensível à estimativa de preços que a conflagração europeia alterara 

e, por isso, aprecia os projectos somente pelo seu valor artístico. 

Em mérito absoluto são classificados seis dos onze projectos, com as divisas Via 

Maris, Ite et Vinces, Lusitânia, Araduca, Ourique e Citânia e, em mérito relativo, o 

primeiro lugar é atribuido ao projecto Ourique, de Marques da Silva, o segundo ao projecto 

Citânia, de Carlos de Sousa, José Luís Ferreira e António Martins Rosas e o terceiro a 

Lusitânia, de Edmundo Tavares! 
É parecer do júri que o projecto de Marques da Silva "realiza o melhor partido Marques da silva e o 

primeiro prémio do Con-
arquitectónico que melhor convém adoptar", pois "(evoca), pelo seu carácter, as antigas curso 

Casas das Câmaras Municipais, repletas de tradições da Idade Média, com a sua torre 

de menagem". 

O projecto classificado em segundo lugar, não tão ajustado à tradição local, 

"apresenta-se (...) com uma perfeita e regular composição do partido clássico", mas as 

fachadas não têm originalidade. O terceiro classificado "é menos feliz na composição 

geral", "tendo (...) grandes qualidades de composição que caracterizam as suas fachadas 

(...) especialmente a fachada principal", prejudicada pela torre que a remata "em discadâncb 

com o seu estilo". 
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Entende o júri que o projecto Ite et Vinces, de Tertuliano Marques, é "muito 

notável", pela "nota típica" e "pela sua interessante assimetria do partido da planta", mas 

sacrificara os aspectos funcionais de algumas divisões. 

Todavia, o seu orçamento era aquele que mais se aproximava dos valores globais 

estabelecidos nos programas. Por todas as razões, o projecto era digno de uma menção 

honrosa. 366 

Escassos dias após a classificação dos projectos. Augusto Maria Coelho Pinto, 

com algum despeito, levanta dúvidas sobre a constituição do júri, pois António Peres 

Guimarães e Abel Cardoso não são arquitectos diplomados, pelo que o concurso devia 

ser anulado; os arquitectos Miguel Nogueira e José Coelho, autores do projecto Via Maris. 

visto que todos os concorrentes estão fora do concurso, pelas razões orçamentais, dando 

satisfação a todos", sugerem que deveriam ser adquiridos os seis trabalhos. Tertuliano 

Marques julga dever impugnar as razões alegadas pelo júri quanto ao seu projecto, porque 

"muito se ligava às tradições arquitectónicas d'uma cidade". 

O Diário de Notícias escreverá que o projecto de Marques da Silva é "o único que 

se prende ao carácter regional" que apresenta "raízes arqueológicas" e evidencia o "belo 

estilo gótico, reproduzindo e combinando (...) trechos da arquitectura arqueológica vima-

.ranense".367 

Com efeito, para Marques da Silva "(o) edifício municipal tem de representar a 

síntese das tradições históricas da cidade e marcar a sua feição individualista". ^ 

Ele é, assim, a compósita imagem na qual se evoca o "castelo altaneiro", a capela A justificação do projecto 
de Marques da Silva 

românica de S. Miguel do Castelo, os Paços dos Duques (na transposição à vida medieval 

"em que os guerreiros batiam os sarracenos"), a parte gótica da igreja de S. Francisco, AS referências 

a Colegiada e a Praça da Senhora da Oliveira (e suas épocas) e sobretudo o, então, actual 

366 Vide O Republicano de 9 e 16 de Dezembro de 1916; vide ainda O concurso de projectos para os Paços do 

Concelho de Guimarães/ Os projectos classificados em 2» e 3! lugar e menção honrosa [...], in "A Arquitectura 

Portuguesa", Ano X, 5. Maio, 1917 
367 Vide O Diário de Notícias, de 29 de Novembro de 1916 
368 O concurso de projectos para os Paços do Concelho de Guimarães [...], in "A Arquitectura Portuguesa", 
Lisboa Ano X 2, Fevereiro 1917; vide ainda Alargamento da cidade e novos Paços do Concelho/Memórias 
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edifício da Câmara, "tão característico pelo seu pórtico gótico, de trânsito público, a ligar 

as duas Praças". 

Com tão "ricos despojos", a arquitectura proposta nada deveria ter a ver com os 112 

"estilos emergentes". Buscava, enfim, as referências no alvorecer da Idade Média, ma

tizando as fontes , ora lembrando as obras de ourivesaria de Gil Vicente, ora o repositório 

da Colegiada, mas fazendo uma centrada opção pelo carácter da Arte Gótica, embora 

sem preocupações de transcrição. 

Defendia o Arquitecto o "utile et dulci" de toda a composição, vendo no gótico o -utile et duicr da com
posição 

a grande força do sentimento mas também a razão, instituindo a irregularidade e a 

assimetria como "revestimento da necessidade". 

Aproximava-se, pois, das constantes da Arquitectura e da definição da Sociedade 

Central dos Arquitectos que proclamava como divisa o Belo. o Verdadeiro e o Util. 

não muito longe do esquema trinitàrio actual da Função, Forma e Estrutura.369 

O vestíbulo e o acesso ao andar nobre constituíam a parte essencial do rés-do-

-chão. Aquele era aberto em fachada e continuado por um pórtico, em quase toda a sua 

largura, e a escadaria tinha um lugar distintivo, marcava um percurso, o de "cortejo" ou 113 

"desfile" que a Praça Municipal acentuava como ponto de vista ou como valor do pitoresco. 

Há uma loquaz valorização da planta, em função do destino dado aos espaços 

e a arquitectura das salas assume o carácter geral da composição. 

O salão nobre tem "o espírito preso ao oratório da colegiada", tal como a sala 

dos casamentos tem em lugar próprio uma tribuna para órgão ou música de Câmara. 

Há uma grande atenção dada à distribuição e às circulações e à própria vigilância do 

edifício. 

O torreão, acastelado, de remate do todo, se tem o peso que tem, contém a 

escada de serviço e é rematado por um terraço que permite, de facto, a vigilância constante 

do edifício. 

Os materiais construtivos e estruturais ficam-se quase exclusivamente pelo granito Materiais construtivos e 
estruturais 

Sobre este tema consultar BOUDON, Philippe - Sur l'espace architectural [...] Paris. Dunod. 1971 462 



(exceptuando-se a abóbada do vestibule em ossatura de betão, ou o tecto da sala dos 

vereadores, sob a torre), ora utilizando a pedra de galho ora a pedra fina. 

As fachadas seriam, assim, executadas nessa pedra, tal como vem das pedreiras, o granito e o seu aparelho 

em aparelho abrupto, tendo apenas as juntas e leitos feitos, obtendo-se um colorido "típico 

e sólido" e também económico, reservando-se a cantaria lavrada para pequenas partes 

da fachada. A pedra fina, essa, seria aplicada nos maineis das janelas, na balaustrada 

ou nalguns detalhes noutras partes das fachadas. 

Os elementos do décor, posteriormente considerados excessivos pelos críticos do 

projecto, procuravam uma grave simplicidade, com elementos esculturais em fachada, no 

espírito gótico. Os baixos relevos das consolas da sacada pretendiam-se representativos 

das qualidades de raça da gente vimaranense, num quadro de exaltação e na ânsia de 

tudo justificar. 

Era, afinal, um projecto ecléctico, de relativa disciplina e excelente desenho, mas 

não deixava de ser tendencialmente um exercício arqueológico de muitos saberes, com o exercício arqueológico 

uma frequência redundante de valores formais, numa espécie de romance historicista. 37° 

Os projectos do concurso são expostos na Sociedade Martins Sarmento e, em 

Abril de 1917,37' o Admnistrador do Concelho remete à Câmara o projecto de melhoramento 

da Praça de S. Tiago, aprovado por portaria, publicada em Diário de Governo de 9 de 

Março. 

Pareciam estar criadas algumas das condições para a concretização do projecto 

de Marques da Silva, mas os factores de inibição eram sensivelmente os mesmos que Factores de inibição 

se haviam considerado no Porto, na mesma época. Em breve o Sidonismo e uma Comissão o swonismo 

Admnistrativa da Câmara de que faziam parte, entre outros, o Dr. João Rocha dos Santos 

e o Dr. Fernando Gilberto Pereira,372 ou ainda o episódio da Monarquia do Norte. No A Monarquia do Norte 

3 7 0 NORBERG-SHCHULZ, Christian - Genius loci (Paysage Ambiance Architecture), Bruxelas. Pierre Mardaga, 

1981. Ver a sua caracterização da arquitectura romântica, cósmica e arquitectura clássica, pp. 69-78 
3 7 1 A.H.A.P. - Actas da Câmara Municipal de Guimarães, 1917-1918, Sessào de 27 de Abril de 1917. fl. 169v-

171v 
3 7 2 Era irmão de Gualdino Pereira e exerceu funções directivas na Sociedade Martins Sarmento em 1908, 1909 

e 1910.Para ele projectou Marques da Silva uma moradia na zona da Amorosa. Era médico e foi professor da 

Escola Industrial. Faleceu em 1937. 4 O 0 



interregno deles concluía Mariano Felgueiras, em Coimbra, o curso de bacharel em Direito. 

Só em 1923, será resolvido construir uma ampla praça, no cimo de uma Avenida, A implantação em vasta 
Praça 

cujo projecto é aprovado pelo Ministério do Comércio e Comunicações.373 

Conclui-se que o local, primitivamente indicado para a construção do novo edifício 

dos Paços do Concelho, implicaria demolições com reflexo em dezenas de famílias que 

ficariam sem abrigo. Deste modo, evitava-se a destruição de uma parte da cidade antiga, 

conseguia-se um local mais higiénico e possibilitava-se uma zona de expansão da cidade. 

Situava-se a Praça a nascente, no local de bifurcação da rua de Serpa Pinto com a 

projectada avenida e na convergência da rua de Santa Cruz e a Estrada Nacional n ^ . 

Teria a forma de um octógono muito alongado e, segundo a memória descritiva 

do engenheiro auxiliar António Martins Ferreira, "(houve) absoluta nacessidade de ocupar 

uma parte da Estrada Nacional (...) para conseguir a regularidade e boa estética, in

dispensáveis numa praça que passará a ser a principal da cidade".374 

As expropriações a fazer eram de terrenos onde ainda não havia construções, 

terrenos lavradios em grande parte, sendo insignificantes os movimentos de terras. 
Com a planta assinada por António Martins Fereira, acompanhada do mapa de A planta de Martins Fer

reira 
expropriações, terraplanagens, distribuição de terras, medição de obras, série de preços 

e orçamento total375, e datada de 25 de Julho de 1924, a construção da Praça, submetida 

à Câmara, por decisão da Comissão Executiva de 2 de Agosto de 1924, é aprovada na 

sessão extraordinária de 8 de Julho de 1924. 

Julgamos constituir este projecto a génese do Plano geral de alargamento da 

Cidade, do capitão Lufe de Rna, publicado pela Comisão Executiva em 1925, na Presidência 

de Mariano Felgueiras.376 

Afirma, então, a Comissão Executiva o propósito de iniciar a execução de um 

plano de expansão da cidade e, conjuntamente, a edificação dos Paços do Concelho, o piano gerai de aiar-
gamento da Cidade 

373 Cfr. Diário do Governo ns269, de 19 de Novembro de 1923 
A.H.A.P. - Construção d'uma praça destinada à edificação dos Paços do Concelho [...] (Fundo Mariano Felgueiras) 

375 
O orçamento total era de 105.500SOO 
Vide Alargamento da cidade e novos Paços do Concelho/Memórias descritivas, Guimarães, 1925. 
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Impunha-se um plano geral de conjunto, satisfazendo as "modernas exigências 

da civilização e estética", porque "(a) cidade asfixiava dentro das vielas" e porque se devia 

conservar "o velho burgo, com o carinho que merece o que é antigo e tradicional". 

O Plano geral, de Luís de Pina, na sua memória descritiva e justificativa, acentua 

a necessidade de "romper esse resistente obstáculo" que eram as duas linhas paralelas 

da velha muralha na parte alta da cidade, expcndndose para leste e formando, em conjunto, 

uma larga superfície, "levemente inclinada para o Sul e propícia a arruamentos sime

tricamente regulares", tendo como pontos de vista o bairro do Castelo, a Costa e a Penha. 

A rua de Serpa Pinto era o ponto de partida da intervenção que, articulada com 

a rua de José Sampaio e com a Estrada de Fafe, daria origem à Praça Municipal, geradora 

de um espaço urbano do qual partiriam para sul,em pata de ganso, três avenidas, uma, 

a poente, faceando a muralha, a central procurando atingir a Avenida Miguel Bombarda 

(cortando a rua das Hortas e a do Dr. José Sampaio), e a terceira, a leste, estabelecendo 

um pendant com a primeira, e servindo de base à malha ortogonal das ruas do bairro 

planeado a nascente. 

Na Praça municipal desembocavam, a norte, a rua do Padre Caldas (Santa Cruz) A Praça Municipal 

e a rua a sudoeste dos Paços dos Duques; transversalmente ao eixo da Praça, abria-se 

uma rua a desembocar no Largo de Santa Clara (a rua de Nun'Álvares) e uma outra, do 

lado oposto, ligava a Praça às ruas do novo bairro. 

Criavam-se, deste modo, as condições de implantação dos Paços do Concelho, 

com as radiais a convergirem no edifício, ao fundo da Praça Municipal, assente no ter

reno da estrada de Fafe, com a fachada principal voltada a sul, e "rodeado dos mais 

históricos monumentos da cidade, entre os quais sobressairá a sua magnificência ar

quitectónica". 377 

As obras dos Paços do Concelho e respectivas avenidas iniciaram-se, ainda, em o início das obras 

1924, por admnistração directa e prosseguiam a cargo do mestre pedreiro António da 

Rocha Braga, também encarregado das obras da nova cadeia que se aproximavam do 

Idem, p. 16 465 



seu termo, com o pagamento semanal de férias aos operários aí utilizados. 

As derramas municipais iam sendo "voluntariamente" pagas, tendo em vista o 

alargamento da Travessa dos Trigais, a construção da Praça destinada aos Paços do 

Concelho e à construção da avenida entre a rua Dr. José Sampaio e a referida praça; 

concluídas as obras da nova cadeia, impunha-se a demolição do velho edifício e o possível 

aproveitamento dos materiais nas obras em construção. 

Expropriava-se, por utilidade pública, a casa de Domingues Ribeiro da Silva, 

implantada em terreno necessário para o seguimento da avenida central da nova Praça, 

e autorizavam-se expropriações para a abertura da rua de ligação da Praça municipal com 

o Largo do Cónego José Maria Gomes o Terreiro das Claras. 

Na sessão de 4 de Dezembro de 1925, são estabelecidas as bases dum contrato, contrato estabelecido 
com Marques da Silva 

a realizar entre a Câmara e o arquitecto Marques da Silva, para a execução das obras 

do edifício dos novos Paços do Concelho. Nele se diz que o Arquitecto nos termos do 

programa do concurso, é encarregado da direcção e fiscalização dos trabalhos da execução, 

mediante honorários de cinco por cento aplicado às despesas gerais da construçãcsendo 

a esses honorários descontada a quantia de mil e quinhentos escudos que recebeu como 

primeiro prémio de concurso, e não lhe será feito qualquer abono para despesas de 

transporte, pelo facto de residir no Porto. 

Competir-lhe-á elaborar os desenhos necessários e os desenhos de pormenor 

para a compreensão dos detalhes e sua aplicação e velar pela natureza dos materiais. 

Deveria conciliar o ritmo das obras com as verbas a elas destinadas, "para regular e 

proveitosa aplicação".378 

A Repartição das Obras Municipais, com Luís Augusto Pina Guimarães, como 

fiscal técnico, vai informando as primeiras indemnizações, as áreas a expropriar ou a 

permutar, preferindo-se a figura da "expropriação amigável". 

Às obras do mestre pedreiro agregam-se as dos operários do mestre de obras 

378 A.H.A.P. - Actas da Câmara Municipal de Guimarães, 1925-1927, Sessão de 4 de Dezembro 1925. II. 52-52v; 
na sessão de 26 de Dezembro de 1925 era autorizado o pagamento de honorários pela direcção e fiscalização 

dos trabalhos de execução do edifício até à semana finda em 24 do corrente, num total de 3748S43. 4 6 Ó 



João António da Silva Guimarães. 

Altera-se a situação política. A revolução de 28 de Maio afasta Mariano Felgueiras o 28 de Maio 

da gestão municipal. Participará na revolução de 3 de Fevereiro, no Porto e emigrará para 

a Galiza e, posteriormente, para França, participando no exílio, em nome do Partido 

Republicano Português, na resistência à Ditadura, até ser amnistiado em 1933. 

Em 23 de Julho de 26, toma posse a Comissão Administrativa nomeada pelo A comissão Administrativa 
da Câmara 

Governador Civil, nos termos decreto de 13 de Julho.379 O seu Presidente, capitão Duarte 

Ferreira de Gusmão de Sousa Fraga, que acumula o pelouro das Obras, pede a comparência 

de Marques da Silva em Guimarães para "objecto de serviço que se relaciona com a 

construção do edifício dos Paços do Concelho de que (...) é director das obras". *° 

José Pina com o Pelouro dos Jardins e Arvoredos, em Agosto, fala da herança 

nobilitada e das "venerandas relíquias que Guimarães possui" e, invocando já projectos 

de 1881,1914 e 1922, propõe que se cuide de mostrar as "maravilhas" a nacionais e 

estrangeiros, "despidas de fúteis e anacrónicos enfeites" M1. 

Há um impulso a novas obras municipais, com aprovação do projecto e orçamento 

da obra de reparação e melhoramento do Largo 13 de Fevereiro (Praça de S. Tiago), a Novas obras municipais 

ser executado por admntstração directa; o mestre de obras dos Paços do Concelho fornece-

se de todo o perpianho saido do retraço de pedras; são aprovados o projecto do "Bairro 

operário" e a expropriação para alargamento da rua, junto à porta principal do Castelo, 

e para a posse dos terenos envolventes do Castelo, da igreja de Santa Margarida (S. 

Miguel do Castelo) e Quartel, para a construção de um Parque. 

Em Fevereiro de 27, Marques da Silva recebe os honorários pela direcção e 

fiscalização dos trabalhos desde 28 de Maio de 1926 até à semana finda em cinco de 

379 A Comissão Administrativa era constituída pelo Dr. Domingos Ribeiro Dias da Silva, advogado; Dr. Duarte 
Pinheiro, professor do Liceu; José de Pina, professor do Liceu; Constantino Pinheiro Santoalha, industrial; Duarte 
Ferreri de Gusmão Sousa Fraga, Capitão de infantaria; Dr. Guilhermino Alberto Rodrigues, contador da comarca; 
Dr. David de Oliveira, professor do Liceu. 
380 A.M.S. - Ofício ne324, de 30 de Julho de 1926 
381 A.H.A.P. - Actas da Câmara Municipal de Guimarães, 1925-1927, Sessão de 18 de Agosto de 1926, fl.149v-
150 

467 



Novembro 3S2 e, já, em Março lhe pagavam os honorários devidos desde aquela data. 

A cidade aformoseava-se, ainda, no Campo da Misericórdia, na Praça de D. Afonso 

Henriques, na Praça de S. Tiago. Preparava-se o Congresso Eucarístico de Guimarães, o congresso Eucarístico de 
Guimarães em 1927 

com uma Comissão de Honra onde estava o Conde de Margaride e com uma Comissão 

Promotora na qual participavam o Presidente da Comissão Administrativa, José Luís de 

Pina, o capitão Luís de Pina, A. L. de Carvalho. 

Era a Cidade Eucarística, "a cidade da Fé, a cidade do direito, a cidade do trabalho" 

que se construía numa ladainha... 

A 7 de Junho, chegavam a Guimarães os Prelados Portugueses e o Núncio 

Sebastião Nicotra, representante de Pio IX no Congresso. "Cada colina é um templo" ejna 

metáfora eclesiástica, a colina do Castelo é, com certeza, a "colina sagrada" que se 

ajustava aos dois tempos, do temporal ao religioso, que a igreja da Penha, o Santuário 

Eucarístico, cristalizará numa hierofania de lugares, como se verá no sequente projecto 

do arquitecto Marques da Silva. 

Ver desde já a ênfase dada ao Castelo, aos Paços dos Duques e à Capela de 

S. Miguel é perceber, afinal, no destino, um dos elementos frenadores dos irrealizáveis 

Paços do Concelho de Guimarães, em acrescentados circunstancialismos.383 

Por uma carta de Abril de 27, de Marques da Silva, enviada ao Presidente da 

Comissão Admnistrativa, estabelece-se o nexo do seu primeiro encontro. Verifica-se que 

se inquiriu sobre os alojamentos dos diversos serviços estranhos ao Município, a estabelecer 

nos novos Paços do Concelho. 

Marques da Silva dirá que, pela sua enumeração, não serão poucos e que a 

função principal é alojar os serviços municipais e que "não podem as suas instalações 

prejudicar esses serviços com um desenvolvimento absorvente". Fundamentalmente, 

pretende concluir que o Tribunal e, nomeadamente, a sala de audiências, no seu projecto, 

não é inferior à de cidades com populações de milhões de pessoas. E vale-se do exemplo 

3 8 2 Perfazia a quantia de 5.617$24 
3 8 3 Em Setembro de 1927, Alfredo de Magalhães, Ministro da Instrução, transfere o Castelo de Guimarães para 

a tutela do seu Ministério e logo propõe obras de restauro desse monumento nacional. / l A f t 



do Palácio da Justiça de Roma. 

Em Fevereiro de 28, é empossada uma nova Comissão Administrativa384, presidida Nova comissão Adminis
trativa 

pelo Dr. Gonçalo Monteiro de Meira. Continuou a ser satisfeito o pagamento de honorários 

a Marques da Silva, mas vai-se insinuando a necessidade de modificações do projecto, 

atendendo às áreas de alguns serviços. 

É com este pressuposto que António Coelho da Mota Prego, Presidente de uma 

nova Comissão Admnistrativa, empossada em Julho, consulta o Arquitecto, acrescentando-

Ihe a ideia da continuação das obras por empreitadas, visto que o público vê "engordar" AS obras por empreitada 

certos indivíduos e argui a Câmara de falta de zelo e vigilância". M5 

Mostra-se, todavia, interessado na prossecução das obras, sugere mesmo que as 

construções particulares, nas vizinhanças dos Paços do Concelho, têm sido permitidas 

"sem atenção ao embelezamento" e que uma das ruas convergentes deverá deixar o 

edifício descoberto em toda a amplitude. 

A. L. de Carvalho, no semanário O Comércio de Guimarães, já, desde Maio de 

26, reflectia sobre vários aspectos da acção municipal; dava aplauso às obras municipais A acção municipal vista 
por António Lopes de Car-

esboçadas em amplo projecto, ele, que em 22 deixara as cadeiras municipais e já, aí, va|h0 

defendera propostas de 14 e 16. Sentia-se honrado pelo combate travado, em 16, contra 

a indicação da Praça de S. Tiago para local de edificação dos Paços do Concelho e, agora, 

em 28, verbera o erro de "engenharia indígena" que fazia reduzir a muralha da cidade 

às proporções de um muro de quinta. 

Tal como reclama calma e ponderação, ante a campanha nas colunas da Imprensa, A campanha da imprensa 
e as obras dos Paços do 

em nome da acanhadez de espaço, que parecia exigir a demolição ou a adaptação dos concelho 

Paços do Concelho. E, assim, dizia: "Adaptar aquela obra de arte, aquele edifício belo 

e majestoso (...) a outro fim não nos parece solução razoável". 

Contraditava o Padre Gaspar Roriz que no jornal O Conquistador fazia tribuna 

3 8 4 Era constituída pelos cidadãos Dr. Gonçalo Monteiro de Meira. Conservador do Registo Predial; Dr. José 

Joaquim Machado Guimarães, capitão médico; João Rodrigues Loureiro, industrial; José Mendes Ribeiro Guimarães, 

industrial: Domingos Pereira Mendes, industrial; Guilhermino Augusto Barreira, comerciante; Francisco Alves, 

farmacêutico. 

3 8 5 A.M.S. - Carta, do Dr. António Coelho da Mota Prego, de 19 de Julho de 1929 4 6 9 



e ia sugerindo, "com leviandade", (e algum assentimento da Comissão Administrativa) a 

adptação dos Paços dos Duques de Bragança a Paços do Concelho e o novo edifício a 

"qualquer outra coisa". 

Em Janeiro de 29, o mesmo A. L. de Carvalho precisa o debate, já um pouco 

amortecido, não acreditando na "campanha surda movida contra o arquitecto (...) nem 

mesmo que seja uma questão política". Mas condena "a luta mesquinha, a política, a 

intriga e a malquerença" e a insensatez e a inoportunidade, quando em tempo certo 

levantava algumas interrogações sobre o edifício no meto de um largo, com erros graves, 

como os provenientes da sua aproximação com os Paços dos Duques de Bragança, "cuja 

mole imensa de granito ficará a esmagar o novo edifício, em construção, de proporções 

mais limitadas e em plano inferior"386, e porque não brilharia o trabalho do Arquitecto. 

É desse mesmo mês de Janeiro uma carta enviada de Paris por Mariano Felguei- Mariano Felgueiras 
em Paris e a parti

ras, dirigida ao Arquitecto Marques da Silva. Deseja ir de encontro à campanha que se cipação no debate 

está fazendo contra a obra dos novos Paços do Concelho, desejando tratar o caso "sob 

o seu aspecto político que (julga) ser o único que, de verdade, incita os adversários da 

obra". 387 

Para ele a falta da amplidão do edifício e o seu preço excessivo são fundamentos 

aparentes da campanha. Pede, pois, a Marques da Silva esclarecimentos que o auxiliem 

e que este lhe presta. 

Reconhece o Arquitecto que o edifício foi começado pelas traseiras e que se o 

tivera começado pela fachada principal jã os críticos se iludiam, se houvesse esse propósito. 

E não deixa de reconhecer, ainda, pela experiência que teve como arquitecto municipal, 

no Porto, quanto é precária a acção dos Vereadores e como os serviços municipais se 

revestem da sua mudança contínua.3ê8 

Em Fevereiro seguinte, A. L. de Carvalho escrevia que a campanha morria ao 

nascer, porque lhe faltava oportunidade e porque a ideia de transformar os Paços dos 

Vide O Comércio de Guimarães, de 25 de Janeiro de 1929 
A.M.S. - Carta de Mariano da Rocha Felgueiras, datada de Paris, de 17 de Janeiro de 1929 
Idem - [Minuta] de carta de Marques da Silva, s.d. 470 



Duques de Bragança em edifício para repartições não conseguira vingar (tal como a-

contecera com José de Pina, em 1914). Mas, desconfia, sibilinamente, que as obras 

morreriam por faita de receitas próprias. 

Nos finais de Junho, o Dr. Mota Prego informa Marques da Silva que a Comissão 

Admnistrativa resolvera pôr em praça a construção de uma parte dos Paços do Conce

lho, encarregando o Arquitecto de designar uma empreitada até ao limite de 80.000$00 

e, em Novembro, o Vice-Presidente, Coronel Duarte do Amaral, indaga do Arquitecto o 

estado de adiantamento dos projectos do Parque do Castelo e da empreitada para as o projecto do Parque do 
Castelo e Marques da 

obras a realizar, por arrematação, nos Paços do Concelho, a que se desejava dar início Siiva 

com brevidade.M9 

Na verdade, o vereador Duarte do Amaral propusera, na sessão de 2 de Janei- o vereador Duarte 
do Amaral 

ro de 1929, que se concluíssem as obras de limpeza e aformoseamento dos terrenos 

que circundavam o Castelo, a igreja de Santa Margarida e os restos do antigo Paço 

dos Duques de Bragança, não só para debelar a crise de desemprego, mas também 

para ultimar um melhoramento de grande interesse turístico.390 

Invoca juizos estéticos, perante as "linhas vetustas, sóbrias e elegantes dos 

três monumentos, com os planos circundantes", e, por isso, exige comprovadas com

petências para desonerar a Municipalidade de tal responsabilidade e, apesar dos tra

balhos já ali realizados pelo professor José Luís de Pina julga conveniente convidar 

os professores Abel Cardoso, José de Pina, Marques da Silva, Pedro Vitorino e o jar

dineiro paisagista Jacinto de Magalhães para darem parecer acerca de todos os tra

balhos, a realizar no "Parque do Castelo". Em Maio, é pedida a Marques da Silva a 

elaboração do projecto e orçamento para o Parque em volta do Castelo de Guima

rães. 391 

As condições da empreitada da obra de pedreiro do rés-do-chão do edifício dos 

Paços do Concelho são apresentadas pelo Arquitecto em 4 de Dezembro de 1929, com 

Carta de Duarte do Amaral, de 16 de Novembro de 1929 
Cópia da acta da sessão ordinária, realizada pela Comissão Admnistrativa em 2 de Janeiro de 1929 

Oficio ns436, de António Coelho da Mota Prego, datado de 7 de Maio de 1929 A-J-I 

389 Idem 
390 Idem 
3 9 ' Idem 



o respectivo caderno de encargos.392 

A empreitada constava d a cont inuação d a obra de pedreiro d a par te anterior d o As condições da empreita
da da continuação da obra 

edifício até ao cordão, inclusive, do primeiro andar, tanto em fachadas como em volta do de pedreiro 

pórtico e vestíbulos. Continuariam os alicerces de paredes interiores nas partes em que 

seja necessário nascer esses alicerces ou paredes, com a utilização de silhares e juntouros; 

na fachada principal ou nas laterais executar-se-iam os detalhes, a fornecer pelo arquitecto, 

quanto a aduelas das arcadas, remates de contrafortes, cachorros e sacadas. 

Apenas se faria o que era lavrado e o desbastamento da parte escultural, cuja 

execução não pertence à empreitada, mas sim o assentamento. O cordão seguiria o molde 

já feito, teria leitos e juntas feitas e a parte do paramento desbastado, com golpe lavrado 

na aresta. 

As pedras seriam distribuídas com as juntas verticais, a cruzarem-se em fiadas 

de igual altura e de nível. Acautela o Arquitecto a qualidade da pedra e a sua textura, 

que seria de cantaria, de granito azulado, de galho e pedra avermelhada, também de 

galho no rusticado. A pedra de alvenaria também seria de granito de boa espessura. 

A pedido do Vereador do Pelouro, José Maria Leite de Magalhães Couto, é revisto 

o orçamento para efeitos de arrematação da empreitada. 

Após segunda praça, o arrematante será António Leite Guimarães, morador na o arrematante António 
Leite Guimarães 

Cidade, e o auto de arrematação é lavrado nos Paços do Concelho perante a Comissão 

Admnistrativa e o vlce-Presidente, em exercício, coronel Duarte do Amaral, em 21 de Maio 

de 1930.393 

O mestre pedreiro António Ribeiro cuida de saber do Arquitecto das exigências 

das argamassas, do assentamento, dos desenhos dos cortes das arcadas e outros 

pormenores... 
Em 33, o novo Presidente da Comissão Admnistrativa, Dr. João Rocha dos Santos, Nova comissão 

Administrativa 
pede a Marques da Silva a planta e o orçamento da parte dos Paços do Concelho que 

3 9 2 A.H.A.P. - [Dossier Paços do Concelho] 
3 9 3 Idem - Auto de arrematação; a arrematação toi entregue ao único licitante pela importância de 280 300$00 
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se acha por concluir e o respectivo orçamento e, em Janeiro seguinte, o Governada Civil, 

Lucínio Preza, submete à apreciação da Comissão de Revisão de Projectos e Or

çamentos da Direcção dos Edifícios e Monumentos Nacionais do Norte o projecto e A Direcção dos Edifícios • 
Monumentos Nacionais do 

Orçamento das Obras de COnclusãO dO edifício. Norte. Baltazar de Castro 

O parecer é de alguma ambiguidade. Nele se informa que o projecto merece 

aprovação, mas que é de custo excessivo, a que não corresponde a futura capacidade 

do edifício". Mas vai mais longe, quando diz notar a preocupação dos pormenores de 

ornamentação exterior, que chegam a comprimir-se, sem justificação estética, no acanhado 

espaço que a construção ocupa". 

Concluía a Comissão que não era acertado prosseguir nos mesmos moldes, 

aproveitando-se para outros fins o que esta realizado, e, antes, se devia estudar a 

adaptação do Palácio dos Duques de Bragança, " por maneira que realize amplamente A adaptação dos Paços 
dos Duques de Bragança 

a finalidade reservada à edificação em projecto".394 

Marques da Silva, em face do parecer, é consultado pela Comissão Admnistrativa 

quanto ao melhor destino a dar ao edifício395, quando o Director Geral dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais comunicava à Câmara tanar-se necessário modificar o projecto 

a fim de ser submetido, com o respectivo orçamento, à apreciação do Ministro das Obras 

Públicas.396 (No mês de Junho o escultor Manuel Teixeira Lopes apresentava à Câmara 

uma factura pela modelação e fundição em gesso de uma cariatide, para o balcão do 

edifício dos Paços do Concelho, por interposição de Marques da Silva que dela havia já 

dado conta a A. L de Carvalho.) 

Mariano Felgueiras regressaria a Portugal, estabelecera-se em Lisboa como advo- Regresso a Portugal de 
Mariano Felgueiras 

gado (e só regressará a Guimarães em 1948), mas continuava a acompanhar as vicis

situdes da edificação. 
Publica no Notícias de Guimarães, em Maio de 34, um violento artigo sobre os 

3 9 4 Vide ofício da Governador Civil de Braga de 17 de Fevereiro de 1934 transcrevendo o ofício nB 552 da 

Direcção dos Edifícios e Monumentos Nacionais do Norte (A.H.A.P.-/Doss/er Paços do Concelho}) 
3 9 5 A.M.S. Oficio n°363 da Comisâo Admnistrativa, de 7 de Março de 1934 
3 9 6 Idem - Ofício n" 561 da Câmara Municipal de Guimarães, de 24 de Abril de 1934, no qual se transcreve a 

comunicação do Director Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Engenheiro Henrique Gomes da Silva 4 7 3 



Paços d o Conce lho e m que a t a c a a classe polí t ica, porque "enquan to o escol se n ã o 

convence de que ac ima dos interesses e vaidades de c a d a um está o bem geral de todos, 

o progresso é impossível". 

Trata-se de um libelo, qualificado, contra o poder local e suas insídias, embotamento 

e maquinações. Para Mar iano Felgueiras o edifício está no primeiro andar e nele não se 

encontra um único ornato exterior e o projecto cinge-se à arquitectura tradicional da terra 

vimaranense", fugindo d o espírito de im i tação ou con t ra facção e talvez seja por isso que 

incomoda certos fautores d e monumentos históricos que são classificados mesmo antes 

d e ser feitos (Referia-se necessariamente a o arqui tecto Baltazar d e Castro). "(...) A sanha 

de reconstrução dos monumentos é t ão grande que nem já se quer permitir a construção A reconstrução dos 

monumentos e a con
de novos. Houve a época da delapidação, a de hoje é a da contrafacção". tratacção 

E reflecte mais, com inteligência, sobre o restauro dos Paços dos Duques e sua 

adaptação, criticando a invenção contra a arte e a verdade histórica, o ter de se construir 

mais de novo do que existe de antigo. 

Não se coloca contra o restauro, mas contra a política de restauro e julga que 

"uma obra não condena a outra e a edif icação dos novos Paços do Concelho im-

pôe-se".397 

As obras foram inelutavelmente interrompidas e dir-se-á que o edifício municipal interrupção das obras 
dos Paços do Concelho 

é o espectáculo deplorável de uma obra abandonada. 

Em finais de 35, A. L. de Carvalho, membro da Direcção da Sociedade Martins 

Sarmento e vereador municipal398, desde Junho de 34, na Câmara presidida pelo Dr. José 

Francisco dos Santos, aguardava a remessa do projecto para a construção do edifício 

social da Sociedade, na expectativa de comparticipação do Estado, e infamava Marques 

da Silva da deliberação municipal, relativa à continuação das obras dos Paços do Concelho, 

pois havia sido votada e referendada uma proposta da aplicação da derrama tributária a 

todo o concelho.399 

397 M.F. [Mariano Felgueiras] - Os novos Paços do Concelho in "Notícias de Guimarães", 6 de Maio de 1934 
398 António Lopes de Carvalho tinha o Pelouro da Instrução, obras, polícia e jardim. 
399 A.M.S. - Carta de A. L. de Carvalho, de 19 de Novembro de 1935 4 7 4 



Importava, pois, em seu entendimento, que ele deveria estudar uma empreitada, 

mas aconselha-o "que, para bom efeito público, devia derivar a próxima empreita em 

levantamento de fiadas onde a mão de obra tivesse menos pormenores de arquitectura, 

para produzir no ânimo público e nos "derrotistas" da monumental construção, a sensação 

de uma vontade forte em triunfo e em marcha". 

No mês seguinte, o mesmo A. L. de Carvalho diz ter o gosto e a intenção de 

apresentar na primeira sessão de Janeiro do novo ano (1936) o projecto de construção 

das obras, pois "(tinha) sérias razões para desejar dar urgente continuidade à combatida 

construção" que o próprio chefe do Distrito estranhava que se continuasse, não estando 

só nesse combate.4 0 0 

Em 13 de Maio de 36, Marques da Silva trouxera para Guimarães o caderno de 

encargos, com a memória descritiva, medição, série de preços e orçamento dos Paços 

do Concelho, com data de Setembro de 35.*" 

Mantinha-se a suspensão. Prosseguia, no entanto. Marques da Silva as obras do Marques da snva e a 
arquitectura pública 

Mercado Municipal, iniciadas em 1927, projectava a igreja da Penha, vira inaugurar-se o 

seu monumento a João Franco, em Junho de 34, e na presidência do capitão José Maria 

Pereira Leite de Magalhães Couto, eram-lhe cometidos os projectos de uma habitação 

para a avenida dos Pombais e de intervenção urbana, tais os do prolongamento da rua 

de Serpa Pinto, a urbanização dos terrenos dos Palheiros, o melhoramento da Praça de 

S. Francisco, o projecto de urbanização da rua de Santo António e de uma avenida entre 

esta rua e a de Serpa Pinto, avenida capitão Alfredo Guimarães e Paços dos Duques, 

e, ainda, o projecto de uma avenida entre o largo e jardim de S. Francisco e a Praça Marques da siiva s o 
urbanismo 

Municipal, e ruas anexas, no seu prolongamento até ao Castelo. 

Com esta última intervenção, verifica-se que pretendia dar nova colocação ao edifício 

dos Paços do Concelho e, para tanto, entregara um exemplar da planta ao Ministro das 

Obras Públicas402 e quanto aos outros projectos poderá admitir-se que eles se inseriam 

Idem - Carta de A. L. de Carvalho, de 21 de Dezembro de 1935 

A.H.A.P. - [Nota manuscrita] de Marques da Silva [Dossier Paços do Concelho] 

A.M.S. - [Cópia de carta dactilografada], de 31 de Dezembro de 1939, enviada por Marques da Silva ao 475 



na lógica dos Planos de urbanização, exigidos pelo Ministro Duarte Pacheco, para a 

concessão de comparticipações que a Câmara pedira para "importantes obras que deveriam 

servir de indestrutível testemunho das Festas Centenárias em Guimarães". m 

Do Plano de urbanização já havia sido encarregado o urbanista da Câmara 

Municipal de Lisboa, Faria da Costa, mas Marques da Silva manifestara o desejo de 

apresentar trabalho para aquele estudo, "pois pretende que a esse trabalho ficasse também 

ligado o (seu) nome", como homenagem à cidade de Guimarães. 

Jã com o Dr. Rocha dos Santos, na presidência da Câmara, Marques da Silva 

prescinde dos honorários de alguns desses trabalhos.40i Pensava, é certo, em situação 

limite, no projecto de uns novos Paços do Concelho, a construir na rua de Santo António um novo projecto de Paços 
do Concelho na zona dos 

aos Palheiros, elaborado por deliberação da Câmara de 5 de Maio de 1942. Palheiros 

O programa, fornecido pela Presidência, visava fundamentalmente instalar a adminis

tração municipal, localizando o Salão Nobre nos Paços dos Duques de Bragança, e 

mantendo a Secretaria de Finanças e as Conservatórias no local onde se encontravam! 

O anteprojecto é aprovado em 29 de Setembro de 1942. Verifica-se que o Arquitecto Alguns aspectos do 
programa 

faz do gabinete da Presidência o centro de toda a vida municipal, "como peça de superior 

categoria e domínio", colocando-a no primeiro andar; prestou atenção à distribuição e 

circulações, evitando a ênfase das peças de recepção. Procurou valorizar as condições 

de trabalho (as tradições ancestrais - como dizia), aliando o passado e o presente, numa 

solução arquitectónica simples e despojada que constituisse aproveitamento lógico, tendo 

sempre em vista "os lídimos representantes da cidade".40S 

Em Abril de 45, apresenta os seus honorários calculados em 1 /3 de 3% sobre o 

orçamento aproximado de três mil e quinhentos contos, isto é, um total de 35 000$00... 

Falecia Marques da Silva, em 47, e Guimarães não tinha, nem jamais teria os seus Falecimento de Marques 
da Silva Capitão José Maria Pereira Leite de Magalhães e Couto 

403 Idem - Carta, do capitão Leite de Magalhães, enviada a Marques da Silva, datada de Guimarães, 6 de Janeiro 
de 1940 
404 Idem - [Cópia de carta dactilografada], de 29 de Janeiro de 1940, enviada por Marques da Silva ao Dr. João 
Rocha dos Santos. 
405 A.H.A.P. - Projecto do novo edifício dos Paços do Concelho de Guimarães, datado de 22 de Julho de 1942 
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Paços do Concelho. Em finais de 45, Abel Cardoso lamentara que a União Democrática 

não tivesse ido às urnas, para ver continuar a obra iniciada por Marques da Silva, pois 

que o Dr. Mariano Felgueiras propunha-se para deputado e no seu programa incluia a 

conclusão dos Paços do Concelho.m 

O escultor António de Azevedo, na Comissão de Arte e Arqueologia, diz que a A comissão de Ane e 
Arqueologia 

obra é o produto de uma "ideologia arquitectónica (...)" e, deste modo, "o seu prossegui

mento ou a sua demolição tem de ser julgado". 

Era o "indesejável Azevedo", sobre o qual escrevia inamistosamente Abel Cardoso. 

Assim se ia preparando a demolição que a morte do Mestre, enfim, facilitava. 114 

Fidelíssimo lhe ficava Mariano Felgueiras que, ainda, em 1966 dirigia uma carta Mariano Felgueiras e a 
restituição dos Paços do 

aberta do Deputado Engenheiro Duarte do Amaral, a propósito da instalação da Câmara concelho 

Municipal no Convento de Santa Clara (o antigo Liceu). 

Reclama, ainda, uma espécie de reincarnação, isto é, a restituição dos Paços do 

Concelho, sepultados já nos caboucos do futuro Palácio da Justiça, alvitrando a re

construção (com arranjo interior), mas com a estrutura exterior já consagrada. 

Queria, deste modo, fazer esquecer, no epitáfio, "a inveja e a ambição dos 

tecnocratas, receosos da sombra do Mestre."*" 

A.M.S - Carta da Abel Cardoso a Marquas da Silva, datada de Lisboa, 19 de Novembro 1945 

FELGUEIRAS, Mariano - Carta aberta [...], Guimarães, 1966 477 



2. OS MONUMENTOS 



2.1 O Monumento Comemorativo do Centenário das Guerras Peninsulares 

Nos começos do nosso século há um Porto monumental, com a sua pontuação 

e os seus percursos, mas não há em senso estrito e operativo, numa verdadeira lógica 

urbana, monumentos na cidade. 

E se os há, afora a excepção do Monumento a D. Pedro IV, na Praça da Liberdade, 

obra do francês Anatole Calmeis (1862-66) ou o de D. Pedro V, de Teixeira Lopes (Pai), 

na Praça da Batalha, erigido na mesma data, eles cumprem, tão-só, a função evocadora 

e memorativa e nada (ou pouco) têm a ver com a articulação do espaço urbano e a sua 

definição. 

Cumprem, afinal, num processo aditivo e voluntarista as dimensões do dever, do 

poder, do saber, da alegria e da esperança, como diria Lefebvre.d08 

O Monumento aos Revoltosos do 31 de Janeiro, inaugurado em 97, no Prado do 

Repouso, e, de algum modo, o Monumento ao Infante D. Henrique, de Tomás Costa, na 

Praça da Bolsa, aí inaugurado em 1900, ou a estátua da Flora, de Teixeira Lopes, no 

Jardim da Cordoaria (homenagem ao horticultor e floricultor José Marques Loureiro), de 

Num quadro de rejeição ou aceitação do monumento, vide LEFEBVRE, Henri - La révolution urbaine, Paris, 
Éditions Gallimard, 1970, pp. 33-34. 



1904, têm essa marca transfuncional ou utópica, numa dimensão outra que não, verda

deiramente, a reiterada lógica urbana. 

Eles não se inscrevem, ainda, como elementos marcantes, ou pontos focais da os monumentos • a legi
bilidade da cidade 

maior legibilidade da cidade e da sua imagem (embora instaurem a dimensão simbólica 

no espaço urbano), não são, em suma, a projecção ou a lógica eloquente de um poder 

institucional que para o caso importa. 

O Monumento Comemorativo do Centenário das Guerras Peninsulares, na 

rotunda da Boavista, (com as influências haussmanianas, na sua teoria de convergências, 

também possíveis no Largo de Soares dos Reis, na parte oriental da cidade) traz a A referência radiai do 
monumento 

"referência radial" 409 de uma nova lógica. 

Ditada pela decisão ministerial da comemoração do Centenário das Guerras Penin

sulares que pretendia, fundamentalmente, homenagear Lisboa e os povos do Norte. 4,° 

Constituiu-se em 1908, a Comissão Executiva dos Centenários, presidida pelo 

General João Carlos Rodrigues da Costa que apresentou à Câmara Municipal do Porto, 

em Junho desse ano, o programa da Celebração do Centenário, aprovado pelo Ministro A comissão Executiva 
dos Centenários 

da Guerra. 41) 

Em 19 de Junho, renovava o Presidente da Comissão a ideia do aniversário do 

estabelecimento, no Porto, da Junta Provisional do Governo do Reino, saudando, a 

propósito, a Câmara da Cidade. 

Pelo Decreto de 19 de Agosto, era aberto concurso perante a Comissão Oficial 

Executiva do Centenário, para a execução de monumentos comemorativos em Lisboa e 

Porto. 4 '2 

Em Dezembro estabelecia a mesma Comissão que as Comemorações de 1909 A abertura do concurso 
para os monumentos co-

tinham de efectuar-se nas povoações do Norte e que, na data acordada, deveria ser memorativos de Lisboa e 
Porto 

Para a legibilidade da cidade e notadamente para uma reflexão sobre os seus elementos marcantes, vide 

LYNCH, Kevin - A imagem da cidadã, Lisboa, edições 70, 1982. 

No preâmbulo ao Decreto de 19 de Agosto de 1908 diz-se ter o Governo resolvido comemorar o primeiro 

centenário da Guerra peninsular "havendo as cortes gerais da nação consagrado esta iniciativa". 
4 , 1 A.H.M.P - Vereações, Livro 147, fl.34. 
4 1 2 Vide Ordens do Exército, ns21 de 29 de Agosto de 1908, pp. 425-427. 
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lançada a pedra fundamental de um monumento.413 

Havia optado o General Rodrigues da Costa, com alguns vereadores portuenses, A localização do Monu 
mento na Praça Mouzi 

pela localização do monumento na Praça Mousinho de Albuquerque, atravessada pelas nho de Albuquerque 

vias dos americanos. 

Duarte Leite diligencia para que a Companhia Carris de Ferro apresente um projecto 

de mudança de vias para as ruas circundantes da Praça, no pressuposto do lançamento 

da primeira pedra do monumento no próximo mês de Maio.414 

Confirmaria o General o local escolhido para a implantação do "Monumento em 115 

honra dos povos e tropas do Norte", na referida Praça, que seria aprovado em Câma
ra. 415 

Sousa em Paris 
Na mesma data o escultor António Alves de Sousa, bolseiro do Estado em Paris, o escultor Alves de 

preparava no atelier de Injalbert a sua entrada nas Beaux-Arts, com a mediação de Victor 

Laloux. 416 

la tomando lições de Francês, ouvia os conselhos de D. Júlia (mulher do arquitecto 

Marques da Silva) sobre as religiões (repousava todos os Domingos na Notre Darnel), 

aproveitava todo o tempo nas escolas, mas não participava ainda, nos concursos da Escola, 

por não ser considerado aluno efectivo, mas trabalhava no concurso semestral da Academia 

de Belas Artes, tendo sido o único estrangeiro, de entre os 11 classificados, no meio de 

algumas centenas de concorrentes.417 

Já o fascínio de Carpeaux, e já a visita às principais praças públicas de Paris e 

seus monumentos, tais o de Vítor Hugo, o da Praça da Nação e o da Praça da República. 

Lamenta o Escultor não ter tido conhecimento do concurso de Lisboa para o 

Monumento à Guerra Peninsular (que premiou os irmãos Oliveira Ferreira) e na maqueta 

publicada vê um "monumento de bonecos e trapalhadas". É peremptório nas decisões, 

413 A.H.M.P - Vereações, Livro 149, fl. 29-29V. 
4 , 4 Idem, ibidem, Livro 150, fl. 45V-46. 
415 Idem, ibidem, Uvro 150, ÍI.19V. 
4 . 6 A.M.S. - Carta de Alves de Sousa a D. Júlia Lopes Martins, Paris, 12 de Fevereiro de 1909. 
4 . 7 O tema tratado foi La mère de Jesus accablée de douleur revient du Calvaire Soutenue par les Saints Femmes 
(A M S - Carta de Alves de Sousa a D. Júlia Lopes Martins, Paris, 10 de Março de 1909.) 
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pois diz estar resolvido a fazer todos os concursos que apareçam e, em primeiro lugar, 

o que D. Júlia lhe indica (certamente o do Porto) "(se) tiver a felicidade de ter ao (seu) 

lado, esse grande Mestre" (Marques da Silva). 

Há já um pressentido secretismo pois escreve "que, se não (vencerem), (não) há-

-de ser por falta de segredo". 4,e Em Julho, já, Alves de Sousa é mais explícito e já se 

dirige a Marques da Slva. Refere o programa do concurso, que termina em 12 de Novembro, 

mostra-lhe a intenção de enviar fotografias do que vai fazendo, para ouvir a sua opinião 

artística. 

Tenta localizar a Praça escolhida para o monumento (em função do cemitério de 

Agramente), mostra-se preocupado com as proporções e expressa a extrema necessidade 

da consulta de alguns livros que lhe relatem os factos mais notáveis, durante o período 

da Guerra Peninsular. 419 

Entretanto, em Portugal, o Ribatejo era assolado por fortes abalos terrestres e 

pela catástrofe, pelo que o Governo resolve adiar as festas da comemoração do Centenário 

que deveria realizar-se em Amarante e no Porto, em 12 de Maio. 42° 

D. Manuel II será recebido no Porto em 3 de Julho, instalando-se no Palácio das D.Manuel H e o 

Carrancas. No dia seguinte, em Amarante, com os conselheiros Wenceslau de Lima e 

António Cândido, participa na Comemoração da Defesa da Ponte de Amarante, descer

rando uma lápide num dos obeliscos da ponte (de Carlos de Amarante), tendo sido recebido 

nos Paços do Concelho (era Presidente da Câmara o dr. Artur de Moura Basto). 421 

No dia seguinte, no Porto, é recebido no salão árabe do edifício da Bolsa, assiste 

a vários actos públicos e de beneficência e participa na colocação da primeira pedra do 

Monumento da Guerra Peninsular, na rotunda da Boavista. 

Então, era já nítida a opção municipal por um monumento central, contrária à 

4 , 8 A.M.S - Carta de Alves de Sousa a D. Júlia Lopes Martins, Paris, 1 de Abril de 1909. 
4 1 9 Idem - Carta de Alves de Sousa a Marques da Silva, Paris, 21 de Julho de 1909. 
4 2 0 A.H.M.P - Vereações, Livro 150, sessào de 28 de Abril de 1909. (1.107. 

Cfr. Programa Geral da Commemoração da defesa da Ponte de amarante de 30 de Abril a 2 de Maio de 1909, 

Lisboa, Imprensa Nacional. 1909; vide ainda [...] Commemoração da defeza da ponte de Amarante, Porto, Imprensa 

Moderna, 1909. 

mento da primeira pedra 

do monumento 
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proposta de Correia Pacheco, na Vereação, para que o monumento fosse colocado a um 

dos lados do jardim, obviando-se à interrupção do trânsito da mais extensa rua do Pais, 

e porque se incentivaria aí a erecção de outros monumentos. 422 

Alves de Sousa insiste na participação no concurso, dizendo "divisar com a máxima 

atenção as Praças" que Marques da Silva lhe indica, em Paris. É sensível aos aspectos 

da harmonização e sobre o monumento da Praça da Nação, O Triunfo da República, AS referências de Mar
ques da Silva 

(de J. Dalou), acha-o "mesquinho e corta cruamente a grandeza da Praça". 

Verifica-se que Marques da Silva pensa em duas soluções, a de um Arco de A génese do monumen
to 

Triunfo e a de um monumento ao centro. Alves de Sousa diz preferir o primeiro, em função 117-119 

do tamanho da Praça e da distribuição de ruas, e porque seria um monumento "verda

deiramente novo (na) cidade" do Porto, não fora a limitação da verba indicada no programa. 

Pensava, necessariamente, na Étoile e nas referências de Rude, mas ia aceitando o 

"monumento central", porque permitiria obra mais completa, em função da ampla praça. 

"Um bom ensemble, expressão verdadeira, e tudo com muito carácter da época", seria 

uma fórmula de sucesso. 423 

Mas mais alternativas propunha o Arquitecto, uma espécie de depuração ou 

desmantelamento do Arco de Triunfo, dele chegando à ideia de dois corpos isolados, 

vagamente prismáticos, alinhados paralelamente, encimados por grupos esculturais, um 

"duplo" monumento às duas primeiras invasões francesas. 

Se a narrativa histórica poderia ser invocada na simbólica do número, mais pensava 

o Arquitecto em termos de perspectiva. Visualizava, ainda, a Praça da Nação e a sua 

articulação com o Cours de Vincennes, ali, onde se levantavam as duas altas colunas 

decoradas com baixos-relevos e rematadas pelas estátuas de S. Luís e Filipe o Belo, no 

espaço correspondente à antiga barreira da cidade. (E no carer do olhar e no "ensemble" 

- como dizia - não estava a retida imagem da Ponte Alexandre III, de 1900, com os seus 

4 2 2 A. H. M. P. - Vereações, Livro 150, f l . 107. 
4 2 3 A.M.S. - Carta de Alves de Sousa a Marques da Silva, Paris. 6 de Setembro de 1909. 

vide a descrição da Praça da Naçào e ruas anexa in BAEDEKER, K. - Paris et ses environs/Manuel du 

Voyageur, Neuvième édition. Paris, 1889, p. 204. 
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pilones rematados por Pégasos e Famas?).425 

Alves de Sousa acha a solução interessante e mais original que a do Arco de 

Triunfo, mas reconhece que ela precisa de muito estudo e, se segue a narrativa, alguma AS soluções alternativas 

vantagem representaria o dualismo da força histórica, e a "irregularidade arquitectónica 

e escultural fará com que os monumentos tomem um aspecto extremo de exaltação". 

Teme, todavia, os valores de simetria e de repetividade e a mesquinhez dos grupos no 

cimo dos monumentos. 

Elegia, afinal, o Arquitecto o "monumento central", numa lógica "beauxartiana", 

abandonando a ideia de uma perspectiva rasante, sobrelevando-o, mais preocupado com o monumento centrai 

as relações com a Praça; mas a sua morfologia, com o peso visual na base, e a delicada 

silhueta da coluna sobre a cidade, acautelava valores de perspectiva (múltipla) e instaurava 

uma nova tipologia de monumento marcante e de instrumento de leitura da cidade. 

Estávamos em Novembro de 1909 e a maqueta deveria ser entregue na Academia 

de Belas Artes do Porto até 5 de Janeiro de 1910. 

Alves de Sousa emprega todo o tempo junto dos moldadores, pois "perante o 

coração (daqueles) monstros só permanece em evidência a freima" que não "a parte que 

diz respeito ao desgraçado artista". 

Assistia, agora, à expedição da maqueta na Gare de Orleães, não enviava os 

degraus projectados por razões de embalagem e transportes, achando preferível que 

Marques da Silva faça acompanhar a maqueta de um desenho explicativo de todo o 

monumento. 

O desvelo do Escultor chega ao pormenor de sugerir o moldador de Teixeira Lopes 

para qualquer retoque da maqueta (ou utilização do chá preto simples para utilização de 

patine) e bem lhe importa saber a figura que ela faz perante todas as obras concorrentes. 

Devia reunir-se o júri de classificação em 10 de Janeiro e só o faz em 22 de 

Fevereiro seguinte. Era constituído pelos arquitectos Ventura Terra e Alexandre Soares, o júri do concurso 

pelos pintores Veloso Salgado e João Augusto Ribeiro e presidido pelo General Rodri-

A Ponte Alexandre III era obra dos engenheiros Résal e Alby e dos arquitectos Cassien - Bernard e Cousin. 



guês da Costa. 

Tinham sido apresentados a concurso oito projectos com as divisas Povo e Tropa, 

de Marques da Silva e Alves Sousa, Nome e Renome, dos irmãos Teixeira Lopes, Amor 

da Pátria, de Joaquim Gonçalves da Silva e do arquitecto Eduardo Alves, Águia Ferida, os projectos apresen
tados e seus autores 

de Fernando de Sá, Labor, do arquitecto José Pacheco e do escultor Francisco Franco, 

Independência e Liberdade, do escultor Manuel Germano Pereira Sales e ainda Portus 

Cale e Fidelidade e Valor, de autores que desconhecemos. 

O programa do concurso pressupunha a apresentação dos projectos em vulto, e 

que não tivessem sido apresentados a concurso anterior (o de Lisboa), e era óbvia a 

intenção de glorificar o patriotismo das províncias do Norte e a "abnegação heróica dos 

generais e tropas portuguesas durante o período em que o exército nacional, desorganizado, 

mal armado", combateu e se cobriu de gloria. 

O monumento do Porto deveria ser sobretudo a apoteose do levantamento popu

lar e do restabelecimento do governo nacional pela Junta do Porto. 

As divisas dos trabalhos concorrentes resumem esse sopro de patriotismo e 

nacionalismo que se ajustava a um tempo português necessitado dele, nas vésperas da 

República. 
O júri concluiu os trabalhos de apreciação em 22 de Fevereirode 11, tendo conferido, classificação dos pro

jectos 
por unanimidade, o primeiro prémio ao projecto de Marques da Silva e Alves de Sousa, 

o segundo prémio ao projecto de António Teixeira Lopes e José Teixeira Lopes, o terceiro 

prémio ao projecto de Joaquim Gonçalves da Silva e Eduardo Alves, e menção honrosa Atribuição do primeiro 
prémio ao projecto de 

aos projectos de António Fernandes de Sã, de José Pacheco e Francisco Franco, e do Marques da siiva e 
Alves Sousa 

escultor Germano Sales. 

O projecto de Marques da Silva e Alves de Sousa, segundo a Imprensa, apresentava 

uma alta coluna, mas elegante no seu capitel, sobrepujado pelo leão, símbolos da força 
popular, submetendo a águia napoleónico ainda ameaçadora. No rosto da coluna, lou- caracterização dos pro

jectos premiados 
rosjnscrições e pequenos motivos e na sua base a parte escultórica em massas enérgicas 

"agitando-se na febre do patriotismo". 
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Os grupos da base têm a energia instintiva do povo com as armas primitivas (foices 

e roçadouras), lutando, sofrendo ou morrendo ou ajudando a mover as pesadas carretas 

da artilharia. 

O projecto dos irmãos Teixeira Lopes mostrava um castelo medieval, com fossos, o projecto dos irmãos 
Teixeira Lopes 

pontes levadiças, ameias e torres meio arruinadas e corrente partida, uma simbolização 

de Portugal na época das invasões francesas. De uma das portas do castelo irrompe um 

conjunto de leões, simbolizando o exército português ferindo a águia napoleónico que 

levanta voo. Noutro grupo mulheres e homens do povo marcham ao encontro dos invasores 

e o monge ferido simboliza o papel da Igreja na mesma luta. Coroa o monumento a figura 

de um guerreiro - o Porto - hasteando a bandeira da Pátria, a coberto da imagem da 

Vitória, e os brazôes do Porto, Braga, Chaves e Amarante acentuam a acção das gentes 

do Norte. 

Prestar-se-ia, ainda, o monumento (com a predominância do granito e a incor

poração do ferro e bronze) à inserção de uma escada interior para acesso dos visitantes 

à plataforma superior, para a observação das dilatadas paisagens dos arredores do Porto. 

O projecto do escultor Gonçalves da Silva e do Arquitecto Eduardo Alves é uma o projecto do escultor 
Gonçalves da Silva e 

mescla de fortaleza e torre ameada, sobre vasto pódio, com um fragmento da ponte de Eduardo Alves 

Amarante e seus obeliscos. Na base do pedestal uma figura de mulher de cujos pulsos 

pendem, despedaçados, os grilhões do cativeiro. Numa das mãos tem a espada e aos 

pés está caida a bandeira das tropas napoleónicas. É a imagem da Insurreição. Um 

grupo de oito figuras, elevando-se na base, proclama a Junta do Porto e o restabelecimento 

do governo nacional. 

Outros grupos escultóricos, "numa disposição por vezes trágica e enérgica", 

lembram a tragédia da Ponte das Barcas e a defesa da Ponte de Amarante e outras 

acções heróicas do povo português. A nota sensível, "o enternecido espírito do artista" 

são mais que evidentes na mãe angustiada, acolhendo, contra o peito, o filho que periga. 

E sob uma pórtico parte um exército em retirada. 

Rematando o monumento, um homem do povo abraça a bandeira liberta da mão 



do inimigo. 

O projecto de Fernandes de Sá parte do pressuposto de que o monumento deve o projecto de Fernandes 
de Sá 

ser mais escultural do que arquitectónico e, por isso, coloca um grupo colossal sobre uma 

base de pirâmide truncada. No grupo principal, com soldados e paisanos, um rapazito com 

tambor e um velho patriota socorrendo a primeira vítima, avulta o general Silveira a cavalo, 

com a espada em riste, simbolizando o exército português. 

Num dos ângulos do monumento ergue-se a figura da Pátria, com a bandeira 

nacional, tendo ao lado um leão (e a sua faça). Nos alçados estão baixos-relevos, inscrições 

e pequenos motivos. 

O projecto de José Pacheco e Francisco Franco é formado por um obelisco, com o projecto de José 
Pacheco e Francisco 

base, fuste e coroamento, tendo na parte superior da base um alto-relevo, com soldados Franco 

e populares, homens e mulheres, a figura da Vitória, rodeada por figuras simbólicas, 

representando a Guerra e a Paz e a águia napoleónico. No fuste as armas da Cidade 

e do Reino. 

O projecto do escultor Pereira Salles apresenta um largo pedestal, de granito, e o projecto do escultor 
Pereira Salles 

sobre ele um grande grupo todo de bronze. Em volta do pedestal as inscrições dos que 

tomaram parte na campanha, combates e datas alusivas. 

Nâo foram premiadas as maquetas Portus Cale e Fidelidade e Valor, a primeira 

exprimindo o esboroamento de um castelo, numa amálgama de pedras e figurações, com 

uma torre altiva rematada pela Vitória a segunda, com um vasto pedestal quadrangular, 

com alegorias nas faces e um coroamento com um dragão afugentando a águia. 

O concurso possiblita-nos uma reflexão sobre a Escultura em Portugal e o quadro 
sociológico em que esta se propõe, pois diz-se que ele "teve a vantagem de nos revelar uma reflexão sobre a Es

cultura 
alguns artistas de valor que (...) hão-de elevar a arte portuguesa", ^ que "não f d debalde 
que se apelou para a arte nacional" 427 e que foi sem dúvida "um dos mais brilhantes 

que se têm realizado em Portugal".428 

4 2 6 Cfr. A Ilustração Portuguesa, Lisboa, 211. 7 de Março de 1910. 
4 2 7 Vide O Comércio do Porto, de 23 de Fevereiro de 1910. 
4 2 8 Vide A Palavra, de 23 de Fevereiro de 1910. 4 Q 7 



O Ocidente tenta mostrar "a elevação estética e o progresso" da maioria dos 

projectos e a revista Arte compara as maquetas de Teixeira Lopes e Gonçalves da Silva, 

verificando naquele o seu "desmaio" ou a sua "hora turva" e neste a "intensidade 

interpretativa" e a "doce sentimentalidade". ** 

Quanto a Alves de Sousa vê no Escultor a "capacidade de sintetizar sem nebu-

iosidades pretensiosas, sem confusões bizarras" e, nas suas figuras, o "ímpeto febril" das 

almas, embora o monumento não resplandeça, no seu entendimento, pela excelência 

arquitectónica". 

Afora o desenho e a estatuária da maqueta Fidelidade e Valor, de um sabor 

antiquizante (em vastas alegorias e algumas lembranças do monumento a D. Maria I, em 

Queluz), as maquetas apresentadas remetiam para uma escultura do mesmo léxico natu

ralista e académico, um quadro quase institucional, de Mestre (Teixeira Lopes) e seus 

discípulos (de fora ficara apenas Zeferino do Couto por haver feito a sua entrega fora 

do prazo). 

Era uma linguagem "beauxartiana", de diferentes tipologias, bem expressa no 

delineamento geral das propostas, mas necessariamente dominada, com outro acerto, no 

projecto de Marques da Silva e Alves de Sousa, com uma coerência só possível na própria 

génese do projecto, como mostrámos. 

Tanto a planta como o alçado do conjunto do monumento mostram que a sua o projecto de Marques 
da Silva e Alves de Sou-

base assentaria num patamar circular, elevado de dois degraus (não representados na sa 

maqueta). 

Pretende-se enfatizar o papel do soco do monumento, a sua forte ancoragem, o 

peso visual, o local por excelência da representação (da relação) proxémica, conjugada 

com os valores de inserção na envolvente. "Fazer um monumento que fosse comemorativo 

para o local que o programa lhe marcou (era) o principal objectivo" que norteara Marques 

da Silva e Alves de Sousa. 

MOURA, Manuel de - As Guerras Peninsulares/Maquetes para o monumento a erigir, in "Arte", porto, 62, 

Fevereiro; 1910, pp. 12-18. 



A memória descritiva do projecto acentua essa caracterização da Praça e a planície 

que se estende da Boavista sobre a Foz, isto é, não deseja o Arquitecto que ela seja 

um ponto intermédio, mas um ponto de convergência. 

Marcar o ponto central da Praça parece-lhe desejável e jamais a coluna, como 

elemento decorativo, teria melhor aplicação. Não era, todavia, o elemento clássico,"frio e 

sabiamente aplicado", que pretendia fazer nem queria transportar esse elemento para a 

"chamada arte nova". Era, sim, a expressão, a c a , o movimento, um conjunto de grandes 

linhas simples, uma obra forte, de bom material, como robusta era a ideia dominante. 

A parte escultural e didáctica estava distribuída em grandes massas, "agitando- A parte escultural • di
dáctica 

-se numa febre de convulsão" à volta do pedestal, como grandes blocos defensivos. 

Agrupada e alcandorada em dois fortes redutos laterais, como duas haviam sido as 

invasões, acentuava essa sobrecarga visual. 

Em volta da coluna, anelarmente, os generais do exército português, Silveira, 

Bernardim Freire, Champallimaud, Ebben, destacam-se da luta militar, já ausentes no Olimpo 

da Glória. 

Há uma hierarquização mais simbólica, do que escultórica, na disposição dos 

elementos. O remate é a síntese final da luta (a vitória da faça popular sobre os ímpetos 

da águia). 

E paque se deseja a coerência dos materiais e porque se quer apelar ao granito 

nortenho, tenta o Arquitecto uma unifamidade cromática que o granito azulado deveria 

estabelecer com a patine dada ao bronze. 

Mas a coerência das partes era, como afirmámos, o resultado de uma estreita 

colabaação entre o Arquitecto e o Esculta, eco parisiense (que importa realçar) da similar 

colaboração entre Injalbert e Laloux no Monumento a Gambeta, na Gare d'Orsay, na 

Câmara Municipal de Tours. 

No atelier de Injalbert preparava Alves de Sousa, nesta data, a sua entrada oficial 

na Escola, o que veio a acontecer escassos meses após o resultado do concurso, isto 

é, em Maio de 1910 (o que ainda não fora possível ao escultor Oliveira Ferreira, também 



bolseiro do Estado em Paris). 

instituída a República, em Fevereiro de 1911, o vereador Ferreira Alves propõe 

na Câmara que se oficie ao Presidente da Comissão do Centenário da Guerra Peninsular 

para que dê começo aos trabalhos do alicerce do monumento, a fim de a Câmara regularizar 

a pavimentação da Avenida Central da Praça que se encontra a monte há dois anos. ^ 

Começava uma longa história de dilações e omissões, de pausas e desânimos, uma historia de dilações 

que ultrapassariam a própria vida do Arquitecto, pois o monumento seria inaugurado, apenas, 

em Maio de 1952, ao tempo do coronel Lucínio Presa, na Presidência da Câmara Municipal 

do Porto. 

No fundo dos problemas estava a incontida ânsia de Alves de Sousa em participar 

no concurso do Monumento ao Marquês de Pombai, em Lisboa - como veremos ,- a 

conciliação dos compromissos escolares e os de bolseiro (com os regulamentares envios 

à Escola portuense) com os termos da adjudicação do contrato e, já, posteriormente, o 

almejado desejo de participar no concurso da Escola de Belas Artes do Porto. 

E à inconciliação agregavam-se as privações, a "abominável falta de dinheiro", os 

trabalhos extras (como o busto da República para a embaixada de Paris, a pedido de João 

Chagas), a incerteza da prorrogação da sua condição de bolseiro, a exigência estética 

e o pundonor (quase narcisista), a progressiva falta de saúde (a infiltração bacilar), as A falta de saúde de Al
ves de Sousa 

curas em Auvry e em Sospel (nos Alpes Marítimos), as condições da viagem a Portugal 

(o frio e a guerra), os ultimatos do general português. 

Com este se encontra, em Lisboa, em Agosto de 19, e parece-lhe impossível dar 

começo aos trabalhos nas condições do contrato que assinou em Agosto de 1911, por 

falta de recursos. 

As obras de pedreiro, realizadas pela Cooperativa dos Pedreiros Portuenses, tinham o inicio das obras de 
pedreiro em 1915 

começado em 1915 e terminaram em 18. Marques da Silva debate-se entre a consciência 
profissional e a ética da amizade. Só a morte de Alves de Sousa, em 1922, parecia A morte de Aives de 

Sousa em 1922 
alimentar-lhe, eufemisticamente, a esperança da construção do Monumento. 

430 A.H.M.P - Vereações, Livro 157, fl. 138. 
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Em 23, era visível o seu estado de abandono, com o tapume derrubado, com mato 

no interior da vedação, as vigas do andaime ameaçando ruir e para tal estado é pedida 

a atenta colaboração do Arquitecto.431 

Em 1 de Julho de 29, a Comissão Promotora do Monumento entrega à Câmara o Monumento e a Mu
nicipalidade 

do Porto a parte construída e o remanescente da quantia averbada e, desde então, foi 

a Municipalidade incumbida de dar seguimento às obras. 

Nesse ano. Marques da Silva indicava, inconsequentemente, dois artistas para dar 

cumprimento à condição 29 das bases do concurso, o escultor Henrique Moreira para o 

baixo-relevo e Sousa Caldas para o grupo da Águia e Leão, e acrescentava o orçamento 

onde incluia a execução em pedra de toda a obra inacabada.432 

Em sessão de Outubro de 1933, na Comissão Administrativa Municipal, era proposta A proposta de demoli
ção 

a demolição da parte construida do Monumento mas há um coro unânime de discordâncias. 

O Diário de Notícias ausculta vários escultores e o Dr. Pedro Vitorino que foram unânimes 

na discordância, tal como ouve o arquitecto Marques da Silva. 

Acabara este de apresentar, em Lisboa, ao engenheiro Gomes da Silva, Director 

Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais e Comissário Geral do Desemprego, os 

cadernos da medição e o orçamento das obras da conclusão, quando fora surpreendido 

pela notícia, e, inquirido, lamenta o acontecido, louvando o alto espírito do Dr. Alfredo de Alfredo Magalhães, Pre
sidente da Câmara e a 

Magalhães, Presidente do Município portuense, que soube, a tempo, evitar a aprovação de fesa d0 momjrnento 

imediata da proposta de demolição. 

Faz Marques da Silva uma pequena história das obras, onde cabe a história infausta 

de Alves de Sousa ou o agravamento do preço dos materiais, não desesperando, con-

tudo,de ver concluído o seu projecto, sobretudo se a Comissão Administrativa souber 

colaborar com o Estado. /a3 

O Comércio do Porto, de 6 de Setembro de 35 e sequentes editoriais e locais, 

A.M.S. - Carta do General João Leite de Castro, da Comissão Oficial Executiva do Centenário da Guerra 

Peninsular. 
4 3 2 Totalizava, então, 500000$00. 

Vide - Um problema de Arte [...] in "Diário de Notícias", de 13 de Novembro de 1933. 

491 



acompanhadas de gravuras, procurava ao longo dos anos que o assunto não fosse votado 

ao esquecimento. Em 4 l ,o engenheiro Duarte Pacheco visitava na cidade do Porto, alguns Duarte Pacheco e a 
conclusão do Monu-

dos novos bairros operários, os terrenos de Pedras Rubras (onde será instalada o campo mento 

de aviação) as obras da estrada marginal e, a convite do arquitecto Marques da Silva, 

vê no edifício da Escola de Belas Artes a maqueta do monumento. Recomenda ao arquitecto 

um estudo técnico, no sentido de se actualizar o projecto, a fim do Ministério das Obras 

Públicas e Comunicações fazer a necessária concessão de verbas. ** Em 44, lembrava, 

ainda, o Comércio do Porto a tentativa, de 39, de Mendes Correia de encontrar uma 

solução, tendo ouvido a Comissão de Arte e Arqueologia, presidida pelo Dr. Simeão Pinto 

de Mesquita (que julgou desejável que as obras continuassem sob a direcção de Marques 

da Silva) e promove um inquérito iniciado em Março desse ano, tendo ouvido Aarão de inquérito sobre o destino 
do Monumento 

Lacerda, Sousa Caldas, Henrique Moreira, Rogério de Azevedo, Januário Godinho. 4a6 

O engenheiro Albano Sarmento, presidente do Município, e, sobretudo o engenheiro o engenheiro Flávio 
Pais e a conclusão das 

Flávio Pais são sensíveis à campanha da Imprensa, mas faleciam as decisões... obras 

Em Dezembro de 46, o Dr. Luis de Pina, presidente da edil idade portuense, Luís de Pina, Presidente 
da Câmara 

apreciava a maqueta concluída, numa dependência do claustro da Biblioteca Municipal, 

"animada de mais extensas proporções arquitectónicas*, executada por Sousa Caldas e 

Henrique Moreira, e ainda com a presença do Arquitecto.436 

É verdade que este procurava valorizar o Monumento e que faz diligências junto Sousa caídas e Henri
que Moreira e a execu-

de Barata Feyo, através de Abel Cardoso. Ção da maqueta 

Esperava aquele o mês de Agosto para fazer o concurso à Escola de Belas Artes 

4 3 4 Vide - O sr. Ministro das Obras Públicas e Comunicações visitou ontem os trabalhos da estrada marginal [...], 
in "O Comércio do porto", de 11 de Fevereiro de 1941; vide ainda Erguer-se-á, emfim na rotunda da Boavista 
o monumento aos heróis da Guerra Peninsular, in "O Comércio do Porto", de 11 de Fevereiro de 1941; vide O 
sr. ministro das Obras Públicas e Comunicações visitou ontem, no Porto, importantes obras em curso e melhoramentos 
em conclusão, in "O Primeiro de Janeiro" de 11 de Fevereiro de 1941. 
4 3 5 Vide ROCHA, Hugo - As obras de santa Engrácia acabarão de se 1azer7\..], in "O Tripeiro" Porto, V série. 
Ano I, 1945, pp. 19-20 e 24. Januário Godinho será o único a propor a abolição do que já se fez e o desprezo 
pelo que ainda está para se fazer, pois os Heróis das guerras peninsulares "esses estão bem na História de 
Portugal". 
4 3 6 Vide - O monumento evocador da Guerra Peninsular vai ser finalmente concluido{...], in "O Primeiro de Janeiro" 
de 5 de Dezembro de 1946; vide ainda Vão começar as obras para conclusão do Monumento à Guerra Peninsular, 
in "Jornal de Notícias", de 5 de Dezembro de 1946. 
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do Porto, mas, então, seria tarde para o Arquitecto. Lembrara Abel Cardoso Leopoldo de 

Almeida, porque o Francisco Franco parece um aristocrata (elogiado pelo Reinaldo dos 

Santos), e Simões de Almeida Sobrinho está um pouco pesado. Os outros, em Lisboa, 

só despertam a atenção do António Ferro! São os ultra-talentos. 

Em Guimarães havia, é certo, o António de Azevedo, mas vaidade não lhe faltava, 

concluía o Pintor. Era o "indesejável Azevedo".437 

Escassos meses após o início dos trabalhos dos formadores, falecia o Arquitecto o falecimento do Arqui-
tecto 

e as obras eram dirigidas, agora, por sua filha e genro, os arquitectos Maria José Marques 

da Silva e David Moreira da Silva. 
Em 27 de Maio de 1952 realizou-se a cerimónia inaugural do Monumento aos inauguração do Monu

mento em Maio de 1952 
Heróis da Guerra Peninsular, com a presença do Presidente da República. 116 

437 A.M.S. - Carta do Pintor Abel Cardoso a Marques da Silva, Lisboa, 16 de Janeiro de 1947. 493 



2.2 O Monumento ao Marquês de Pombal 

Não é indissociável o concurso do monumento ao Marquês de Pombal, em Lisboa, 

d o Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular, a erigir n o Porto. 

Já o deixámos entrever, na sobrepos ição dos ritmos e n a s imu l tane idade d a 

ges tação dos dois projectos, por g raça e obra d e Marques d a Silva e Alves d e Sousa. 

Pensava-se, desde 1832, nos alvores d o Liberalismo, no monumen to a o Marquês, A ideia de um monumen
to ao Marquês de Pombal 

que o Centenário de 1882 quase exigia na rotunda d a Avenida ( c o m lançamento d a pri

meira pedra e presença real, em 8 de Maio), com subscrição e Comissões, e mesmamente 

e m 1905 ( c o m a pa r t i c ipação d a Associação dos Arquitectos Portugueses nas subscri

ções). m 

Só a atmosfera mental e ideológica da República o possibilitaria, de facto, no 

quadro (conflituoso) do concurso, então, proposto. 

Mas há que vê-lo no encadeado processo do republicanismo e do antijesuitismo, Republicanismo e anti-
-jesuitismo 

na "tenacidade dos liberais", como se afirmou, no aproveitamento dos centenários de 

Camões e do Descobrimento do Caminho Marítimo para a India, "elos da mesma cadeia" 

ou "aspectos da mesma revivescência nacional".439 

Importa, ainda, verificar o que o concurso significava no seio da jovem Sociedade 

dos Arquitectos Portugueses,M0 que vinha defendendo que "a arquitectura é da exclusiva 

atribuição do arquitecto e de que a este artista assiste o dever incontestável de reclamar, 

com a energia de que o reveste a justiça da sua causa, o lugar que lhe compete no meio 

artístico e intelectual do país". 441 

Verifica-se, com efeito, o papel que havia tido a Sociedade no concurso da igreja/ 

/monumento à Imaculada Conceição, em Lisboa, em 1904, tal como se exemplificava a 

^ ° Cfr. proposta do arquitecto Francisco Carlos Parente na sessão de 10 de Julho de 1905 da Sociedade de 

Arquitectos Portugueses, presidida por Adâes Bermudes (Vide Sociedade dos Arquitectos Portuguezes [...] Anuário 

MCMV. Lisboa, Ano I, 1905. p. 27). 
439 

~ Vide discurso de Magalhães Lima em Agosto de 1917, aquando do início das obras do Monumento. 

Os seus Estatutos haviam sido aprovados por alvará régio de 11 de Dezembro de 1902. 
4 4 1 Vide Sociedade dos Arquitectos Portuguezes [...] Anuário MCMV, Lisboa, Ano I, 1905, p.1. 
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sua vantagem e utilidade nalguns concursos realizados nos últimos anos;442 participava 

nos Congressos Internacionais, era sensível à problemática dos Monumentos, mas, so

bretudo, tenta encontrar soluções para a má organização dos serviços de arquitectura em 

Portugal, para o sistema de ensino e para a qualificação do título de Arquitecto. 

Com um núcleo importante de arquitectos, como José Luís Monteiro, Ventura Terra, 

Alexandre Soares, José António Piloto, Adães Bermudes, Adolfo Marques da Silva, Fran

cisco Carlos Parente, Álvaro Machado, Rosendo Carvalheira, Ascensão Machado, um dos 

seus objectivos é, ainda, o da disciplina dos concursos de Arquitectura. 

Há uma procurada busca de autonomia e de afirmação da classe, perante os 

concursos públicos, na colaboração prestada à Comissão Executiva do monumento "ao os concursos de Arqui
tectura e a Sociedade dos 

grande estadista e reformador Marquês de Pombal, na elaboração do programa do con- Arquitectos Portugueses 

curso"443, na selecção dos expositores da Exposição Nacional do Brasil de 1908 m (onde 

Marques da Silva expõe o Projecto da Estação Central do Porto e o da Sociedade 

Martins Sarmento, obtendo uma medalha de ouro) .m 

Toma posições perante os programas dos concursos do Matadouro e Mercado 

Municipais, na cidade do Porto, abstendo-se por inconcordância de participar nos respectivos 

concursos (resultando estes inconclusivos); mostra a má organização dos programas para 

o projecto do Teatro Lírico do Porto; toma uma posição perante o concurso internacional 

para o Monumento comemorativo da União Telegráfica em Berna,446 (ao qual Alves de 

Sousa quer concorrer, tentando arrastar consigo Marques da Slva); e aprova definitivamente. 

Recordava os concursos para o Palácio da Justiça de Lisboa, o Concurso dos Jerónimos, o do Edifício dos 

Correios, o das Escolas Primárias, o das Casas Económicas, o do Túmulo Valmor, o do Pavilhão da Exposição 

de 1900 e o da Câmara dos Deputados. 
4 4 3 Cfr. Sociedade dos Arquitectos Portuguezes [...] Anuário, MCMVIII, Lisboa, Ano IV, 1908, p.6. 

O júri de admissão dos trabalhos foi composto por Simões de Almeida, Jorge Colaço, Francisco Carlos Parente. 

José Veloso Salgado e Constantino Sobral Torres. Foi eleito delegado da secção portuguesa de Belas Artes o 

pintor Jorge Colaço. O número total de expositores foi de 75 que apresentaram 344 trabalhos. 

No que à Arquitectura respeita foram concedidas medalhas de ouro aos projectos de Miguel Ventura Terra, 

José Marques da Silva, Francisco Carlos Parente, Manuel Joaquim Norte Júnior, Raul Lino e Álvaro Machado 

e medalhas de prata aos projectos de António do Couto Abreu, Frederico Evaristo da Silva Gomes e Artur Manuel 

Rato. 

Concurso aberto em 1910, havia sido elaborado por um júri em que figurava, como representante de Portugal. 

Ramalho Ortigão. 



em sessão de 2 de Agosto de 1909, o regulamento dos concursos públ icos.u l 

Advoga a participação na estética da cidade e vê, com júbilo, Ventura Terra integrar 

a Vereação Municipal, após a vitória da lista republicana para a Câmara Municipal de 

Lisboa. 

Terra, havia projectado, em 1908, obras para o Parque Eduardo VII, um Palácio 

de Exposições e Festas (para o qual se abre concurso), com entrada sobre a Rotunda os projectos de ventu
ra Terra 

por um Arco de Triunfo e por uma larga esplanada, jamais realizados, mas condicionadores, condicinadores do pro
jecto do monumento 

desde já, dos projectos do Monumento a Pombal. 

É sintomático que, em Abril de 11, Alves de Sousa, ainda na "ledice do triunfo" 

portuense, escreva ao Arquitecto Marques da Silva sobre o concurso aberto entre artistas 

portugueses para a erecção do monumento comemorativo a Pombal, parecendo-lhe o escultor Alves de Sousa 
e o monumento a Pombal 

conveniente "entrar na luta", por gostar do assunto, solicitando-lhe a sua valiosa colaboração 

e mais "(aquele) sacrifício para (lhe) ser agradável". 

Mas não menos importa verificar que Ventura Terra, membro da Comissão do 

Monumento, em declarações à República, em Março de 1911 Julgue que o programa deve 

ser modificado "* e que junto de Marques da Silva o aconselhe a não concorrer e, antes, 

se reserve para quando o concurso for aberto noutros M9 termos. 

Julgamos poder afirmar que se pretendia, pela omissão (ou inanição) conciliar o 

regulamento dos concursos públicos da Sociedade dos Arquitectos com a legislação 

produzida pela República, pelo decreto de 26 de Maio de 1911, do Governo Provisório, 

sob a reorganização dos serviços artísticos, e compatibilizar o Monumento ao Marquês 

com o Monumento à Implantação da República, na parte superior da Avenida da Liberdade, 

de acordo com a deliberação municipal de 13 de Outubro de 1910. 

Ante a prevista falência deste primeiro concurso, só pela portaria de 22 de 

Novembro de 1912, do Ministro do Interior, Duarte Leite (e em harmonia com a legislação A elaboração do progra-
ma do concurso 

4 4 7 Vide [...] Anuário [...] 1909-1910, Lisboa. 1911, pp. 80-81. 
4 4 8 Vide - O Monumento a Pombal [...], in "República", de 26 de Março de 1911. 
4 4 9 Cfr. Carta de Ventura Terra a Marques da Silva, de 29 de Agosto de 1911 (A.M.S.). Ai lhe pede que também 

não aceite integrar o júri para o concurso do Monumento ã República, no Porto. 
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de 11) se constituiu o júri encarregado de elaborar o programa do concurso e julgar os 

projectos apresentados. 

Dele fazem parte maioritariamente os Arquitectos, representando várias instituições, 

mas todos eles com assento nos corpos sociais da Sociedade dos Arquitectos, e ainda 

três engenheiros e dois escultores.450 

O programa do concurso é publicado em Abril de 1913,451 mas a dilação foi um 

hábil instrumento nas mãos de Alves de Sousa e Marques da Silva que prepararam 

aprofundadamente o projecto, como os vários estudos ou esbocetos, aliás, informam. 

A reflexão dos dois Artistas sobre o monumento da Guerra Peninsular constitui 

um rico manancial de alternativas e simulações que o programa, posteriormente, enformou 

e disciplinou. 

As primeiras ideias sobre o monumento abeiram-se de Abril de 1911, ante o 

estímulo de Alves de Sousa que de Paris informa o Arquitecto que Júlio Vaz está na 

cidade a visitar monumentos, por solicitação de um arquitecto de Lisboa.452 

Em Maio, Alves de Sousa pensa que poderão fazer (por estratégia) alguma coisa 

em condições idênticas às do Projecto das Guerras Peninsulares, isto é, um primeiro ensaio, 

designando, apenas, a linha geral do monumento, porque teriam oportunidade de vir a 

aprofundar o assunto, isto no pressuposto das duas fases do concurso. 

É td a vontade da participação que chega a pôr a hipótese de pedir a colaboração 

de um arquitecto de Lisboa!453 

Dias depois anuia o Arquitecto a colaborar no concurso que havia sido anunciado 

em 24 de Março de 1911.454 Em Maio seguinte já o Escultor vai sugerindo que o Marquês 

O júri era constituído por João Diogo de Barros, José Cecilio da Costa e João Gualberto Póvoas indicados 

pelo Conselho Superior de Obras Públicas; Simões de Almeida e José Alexandre Soares, pela Escola de Belas 

Artes de Lisboa; António Teixeira Lopes e Marques da Silva, pela Escola de Belas Artes do Porto; José Luis 

Monteiro e Ventura Terra, pelo Conselho de Arte Nacional; Adães Bermudes e Adolfo Marques da Silva, pela 

Sociedade dos Arquitecos; Francisco Carlos Parente e António Augusto da Mota. pela Sociedade Nacional de 

Belas Artes. 
4 5 1 Cfr. Diário do Governo, de 7 de Abril de 1913. 
4 5 2 A.M.S. - Carta de Alves de Sousa a D. Júlia Lopes Martins, Paris, 17 de Abril de 1911. 
4 5 3 Idem - Carta de Alves de Sousa a Marques da Silva, Paris 1 de maio de 1911. 
4 5 4 Idem - Carta de Alves de Sousa a Marques da Silva, Paris, 9 de Maio de 1911. 



deverá ser representado de pé, "numa atitude firme e imponente, pondo (...) em pleno 

destaque os seus ódios, as suas acções generosas e grande tacto político".455 

Os primeiros esquissos de Marques da Silva tal suporão e têm, em silhueta, uma 

grande afinidade formal com o monumento do Triunfo da República, em Paris, de Dalou. os primeiros estudos de 
Marques da Silva 

Alves de Sousa acompanha as reclamações da Sociedade Nacional de Belas Artes 

e da Sociedade dos Arquitectos Portugueses quanto à formulação deste primeiro programa 120 -123 

do concurso. Marques da Silva informa-o do compromisso dos arquitectos de não con

correrem e acha medida cautelar não participar num concurso que poderá ser anulado, 

que revelaria elementos de trabalho e porque também desejaria um concurso mais bem 

agonizado e melhor julgado. Julga, no entanto, oportuno estarem prevenidos, não ficando 

de braços cruzados, e, por isso, envia a Alves de Sousa um estudo, composto de fachada, 

planta e corte. 

A ideia de um arco ou de uma linha horizontal terminada por um "quadrige" parece 124 -126 

convir ao fundo da Avenida, até porque no começo tem o Monumento dos Restauradores 

em agulha. Ideia transposta da Praça da Concórdia, dos Campos Elísios e da Étoile. 

Pretendia, nesta fase, o Arquitecto apresentar um pedestal, com uma figura de 

4 metros, isolado, ligado pelos degraus da escadaria a todo o conjunto, e, se não quer 

retomar o arco da Praça do Terreiro do Paço, quer lembrar, porém, essa obra "que foi 

capital melhoramento de Pombal". 

Silhuetava-se a figura sob a arcada, com decoração no intradorso, mas já se 

temia, nesta fase, as dotações orçamentais que então ensombravam o começo da 

construção do monumento do Porto. ^ 

Assentam o Arquitecto e o Escultor em suster o trabalho, no acautelamento dos 

desenhos, furtando-os a indiscrições possíveis. Cumpria-se o desejo de Ventura Terra. 

Enviava, então, o bolseiro à Academia Portuense as maquetas do Orfeu, Eurídice 

e Édipo, cumprindo as obrigações de pensionista, e aguardava, agora, com expectativa 

4 5 5 Idem - Carta de Alves de Sousa a Marques da Silva, Paris 23 de Maio de 1911. 
4 5 6 Idem - [Minuta de Carta] de Marques da Silva a Alves de Sousa, Porto, 10 de Julho de 1911. 
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a publicação de novo concurso. 

Continua os trabalhos sobre o monumento e teme, mesmo, a leitura das suas 

cartas por parte dos colaboradores de Marques da Silva! 

Em Maio de 1913, escassos dias após a abertura do novo concurso, Alves de 

Sousa lê O Marquês de Pombal e a sua época, de Lúcio de Azevedo, e acha conveniente 

que a maqueta seja feita em Paris, porque precisa de sossego e comodidades. 

Aguarda novos desenhos, insiste na discrição e espera a presença de Marques 

da Silva em Paris.457 

Em Agosto de 13, recebe Alves de Sousa um croquis para a maqueta de Pombal 

que julga grandiosa. Mas ele próprio pensara num monumento esguio ou, então, dois 

elevadíssimos pilones, um coroado pela figura da Pátria livre e o outro pela figura do 

grande herói, com grupos alegóricos em baixos-relevos que formariam a unidade do 

monumento. 

Convém o Escultor que, desta fama, dava amplidão à Avenida, deixando destacar-

-se ao fundo, por debaixo do projectado Arco do Triunfo, o palácio destinado a festas 

e exposições, a condicionante das propostas de Terra. 

Insiste que esse projectado arco fica a uma centena de metros do monumento, 

segundo havia exposto Ventura Terra na sessão da Câmara, em 19 de Dezembro de 

1912. São por conseguinte dois monumentos quase juntos um do outro.458 

Julga o Escultor um outro esquisse dos finais de Agosto de 13, mais poderoso, 

pois presta-se aos grupos que tinha em vista para o monumento e que irá pôr em relevo. 

Trata-se de um estudo para uma segunda maqueta, que poderá permitir o confronto 

com a primeira, e que, depois de desenvolvida, seria entregue como anteprojecto, segundo 

o programa do concurso, até 7 de Outubro de 1913. 

O concurso constava, de facto, de duas provas, consistindo a primeira na a- um concurso em duas 
provas 

presentação do anteprojecto em vulto, que devia "exprimir nitidamente a ideia ou partido 

Marques da Silva, com António do Nascimento, visitou a Alemanha, a Bélgica (a exposição de Gand) e Paris. 
4 5 8 A.M.S. - Carta de Alves de Sousa para Marques da Silva. Paris 6 de Agosto de 1913. 
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tomado pelos concorrentes". 

A memória descritiva que acompanha o anteprojecto esclarece a boa compreensão 

da maqueta, a natureza dos materiais e é acompanhada de uma planta geral da Praça 

em que está representada a entrada monumental do Parque Eduardo VII. 

Conceberá o Arquitecto que o Arco de Triunfo será acompanhado de pórticos, 

a contornar o Parque à face da Praça, proporcionando um fundo decorativo para "destaque 

do monumento ao Marquês do Pombal". Este deve ser, pois, compreendido quer no modo 

de representação das suas linhas gerais quer pela representação do assunto, estendido 

da parte central do Arco de Triunfo aos pórticos. 

É considerada a proximidade dos dois monumentos, devendo ter cada um a feição 

especial da sua situação, embora subordinados à unidade do conjunto da Praça. 

Dos 16 anteprojectos apresentados, o júri, reunido a 2, 4 e 7 de Dezembro de 

13, conclui que só quatro são admitidos à segunda prova e nestes se inclui o de Marques A admissão à segunda 
prova 

da Silva e Alves de Sousa que tinha a divisa Cuidar dos Vivos.459 

De acordo com o programa, os projectos definitivos, na escala 1/20, com a mesma 

divisa, deveriam pormenorizar as ideias esboçadas nos anteprojectos, mantendo os e-

lementos fundamentais da composição, tanto em planta como em elevação. 

A memória descritiva amplia as considerações sumárias que haviam acompanhado A memória descritiva 

o anteprojecto. Refaça a ideia do fundo decorativo, porpocionado pelo Arco do Triunfo 

e sua extensão porticada, e a altura do monumento, ao cimo da linha da Avenida, que 127 

não poderá ser inferior ao ponto de partida desta, o obelisco dos Restauradores. 

Deverá, mesmo, excedê-lo, bem como a todos os monumentos que o envolvam, 

assumindo-se como ponto de vista e imagem de cidade, "ponto de luz central e con

vergente". 

Também o estudo da forma e da cor e dos materiais permitem uma maior nitidez 

em relação à primeira prova. 
A composição entrou em consideração com a Praça do Comércio e sua orientação, 

459 
Foram admitidas Gloria Progressus... Delenda reatio, Pátria e Pro Memória ,-_._. 



nela devendo inspirar-se o monumento. Assim, a direcção da frente do monumento, os AS referências à Praça 
do Comércio e sua o-

grupos marchando no mesmo sentido (como no monumento a D. José), as colunas e o rientação 

arco aPatido, a base circular ( como vestígio do Cais das Colunas!) 

A Arquitectura é tratada no carácter do século XVIII, embora "sujeitando-se ao 

espírito contemporâneo e ao modo de sentir dos autores". 

Numa longa base decorativa, estava esculpida a obra do herói "cuja figura (...) se 
sobrepõe à própria obra". Ficava, assim, no dizer do arquitecto, ao alcance do espectador A composição do mo

numento 
a representação dos factos históricos, bem como a própria figura do Marquês. 

Esta era colocada a meia altura, em lugar de honra, sobre o fundo das linhas 128 

piramidais do pedestal que lhe serve de fundo. E porque o Marquês, ao pensar nas reformas 

do País, pensou nos destinos da Pátria, é a figura da Pátria que coroa o monumento, A Pátria rematando o 
Monumento no projecto 

Desejava, ainda, o Arquitecto que o próprio símbolo, na sua linha fugidia de bronze, de Marques da snva • 
Alves de Sousa 

presidisse à obra dos heróis que implantaram a República/ium rebatimento ambíguo que 

fundia circunstancialmente a Pátria e a República. 

A sobrecarga visual da base era óbvia, com a figuração dos grupos esculturais 

com a simbologia do Trabalho, na fachada posterior, ponto de partida dum crescendo de A sobrecarga visual, AS 
alusões 

representação, que ladeia o monumento e termina em apoteoses de Liberdade e de 

Glória (e os seus génios). 

O Trabalho, A Liberdade e A Glória desenvolvem-se em navegações, indústrias 129 

e lavradores, em alusões às Artes, à Ciência, 'ao tropel de cavalos (que) esmaga o jesuita 

(cavalos que arrastam o génio da luz). 

Na base do monumento, quatro leões seguram a esfera armilar, como símbolo da 

Pátria Portuguesa", com a mesma firmeza com que o Marquês segura as rédeas da 

governação. 
Os baixo-relevos têm um maior didactismo, mostrando o esmagamento dos que 

tentaram estorvar-lhe a acção; as tábuas da lei, cercadas de feixes de armas, nos chanfros o didactismo do monu
mento 

do pedestal, trazem o mesmo corolário do legislador. E não faltam os troféus, rematando 

as colunas. 
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As legendas reforçam a história, com os títulos do Marquês, a cronologia dos 

factos, nas carteias do friso. 

Intemporal parecia permanecer, apenas, a figura da Pátria... 

Em 11 de Abril de 1914, o júri incumbido de classificar as quatro maquetas, admitidas 

à segunda prova do concurso (com entrega prevista até 9 de Abril), e presidido pelo A classificação dos 
projectos. Adães Ber-

Arquitecto José Lufe Monteiro,460 reunido na Sociedade Nacional de Belas Artes, premiou mudes 

em l 2 lugar o projecto Glória progressus... delenda reactio, dos arquitectos Adães 

Bermudes e António de Couto e do escultor Francisco dos Santos, e atribuirá o 2- prémio 

ao projecto Cuidar dos Vivos, de Marques da Silva e Alves de Sousa, e o 3e ao projecto 

Pátria, do Arquitecto José Ferreira da Costa e do escultor Emílio de Paula Campos. A 

quarta maqueta. Pro Memoria, do arquitecto Edmundo Tavares e do escultor Maximiliano 

Alves, não foi classificada em mérito absoluto, pelo que foi atribuída aos dois autores a 

indemnização de estudos prevista no programa. 

O Diário de Notícias, de 13 de Abril, divulgava a classificação estabelecida e, 

no dia seguinte, discorria com mais amplitude sobre o Monumento ao Marquês, destinado 

"a resgatar, com honra, a incúria e o desapego de alguns anos", alargando-se em 

considerações sobre o projecto vencedor e os seus artistas. 

Vê em Adães Bermudes o arquitecto que alia a experiência professional às o projecto vencedor de 
Adães Bermudes , Antó-

"aprimoradas qualidades genéricas de ilustração" e nos seus colaboradores o vigoroso nio couto e Francisco 
Santos 

temperamento e a ponderação. Divulga a memória descritiva do projecto, mostrando o 

Marquês no pedestal de glória que as "águias (...) elevam ao fastígio do monumento", 

"procurando sacudir do vil letargo secular a alma (...) da nação, simbolizada por um leão 

que se levanta rugindo e esmaga a reacção teocrática e a reacção feudal". "Do seu alto, 

o genial reformador dirige e domina a grande obra de transformação mental, económica 

e social" que jaz a seus pés, na evocação da reconstrução da cidade, na representação 

4 6 0 Era constituído, ainda, pelo Arquitecto Francisco Carlos Parente. Ventura Terra, José Alexandre Soares, 

Leonel Gaia e Adolfo Marques da Silva, pelo escultor José Isidoro Neto, pelo pintor Marques de Oliveira e pelos 

engenheiros Uma e Cunha, Bernardo de Aguilar e General Cecílio da Costa. Não puderam comparecer Veloso 

Salgado e Teixeira Lopes. 
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da Universidade de Coimbra (a estátua de Minerva), que o estadista arrancou à tenebrosa 

influência jesuítica, nas alegorias das actividades nacionais (em plena glorificação do 

Trabalho "que ousa substituir (...) o antigo ideal religioso e aventureiro" ou na simbólica 

da nave que sai do cais de Lisboa (a nacionalização do comércio marítimo e a reconstituição 

da marinha de guerra) ou nos troféus que encimam as bases do fuste ( a reoganização 

do nosso exército). 

Em honroso lugar, mostra o monumento, em delicados perfis, os colaboradores 

do Marquês, D. Luís da Cunha, o Conde de Lippe, José de Seabra, Verney, Ribeiro Sanches 

(ou D. Francisco de Lemos), Manuel da Maia, Eugénio dos Santos e Machado de Castro. 

Conjugava, afinal, as alegorias e os símbolos com os retratos e, embora utilizando 

o estilo e os emblemas da época pombalina, aproximava-se de valores naturalistas,isto 

é, procurava "uma longa nota moderna de realismo e de humanidade". 

O projecto valoriza a forma compacta, em função de leituras distantes, mostra a 

dissemetria que permitia as perspectivas múltiplas (e a sua euritmia), em função das radiais 

da Praça. 

A memória, expeditamente, considerava o projecto como ponto de part ida, 

entendendo os seus autores que "cada figura e cada detalhe terão de ser objecto de 

aturado estudo (...) sob o ponto de vista da ideia, da expressão, da forma, das proporções 

e do estilo". 

Em entrevista ao jornal O Mundo, Adães Bermudes acentua os valores 

marcadamente ideológicos que informam a sua concepção de monumento, num os valores ideológicos 
do projecto de Adães 

antijesuitismo primário, que o leão - a alma da Pátria - incarna, esmagando as serpentes Bermudes 

que enleiam os seus pés (a reacção religiosa e feudal). 

Reconhece o Arquitecto que a maqueta terá de ser completada, visto que concorreu 

em condições de trabalho intenso (participara no concurso para o edifício das escolas 

normais em que obtivera o primeiro prémio, e no concurso para o Palácio de exposições 

e festas que aguardava julgamento). A maqueta tinha sido "o simples esboço de uma 

ideia" que procurava ultimar e mostrar aquando da Exposição de Belas Artes de 1915. 



Os jornais portuenses, sobretudo O Comércio do Porto e o Primeiro de Janeiro, 

valorizam o projecto de Marques da Silva e Alves de Sousa, insistindo o último que é A imprensa e as reac 
çôes de Marques da Sil 

necessário dizer-se que no primeiro escrutínio os autores portuenses tinham obtido votação va e Alves de Sousa 

honrosa para o primeiro prémio, embora não tivesem alcançado maioria absoluta de vo

tos. 461 

O jornalista Oldemiro César, na rubrica Artes & Artistas de O Mundo, em 15 de 

Abril, transcreve uma carta de Alves de Sousa em que este manifesta a sua vontade e 

a de Marques da Silva de apresentarem um protesto contra a classificação, sem con

siderações, visto que o jornal e o público se encarregarão de as fazer, aquando da próxima 

exposição das maquetas, ao compararem os dois projectos classificados em primeiro e 

segundo lugar.462 

Diz Alves de Sousa não terem de se queixar dos outros concorrentes mas da 

classificação relativa do próprio concurso, e da "precipitação" do júri. E lança a invectiva" 

ao público e à critica imparcial (...) que em sua consciência digam se a arte e a justiça 

não foram profundamente feridas*.A63 

O jornalista entrevista Alves de Sousa, que julga possuído de vasta educação 

artística e das suas palavras ressaltam os ecos do descontentamento. Condena o Escultor 

a maqueta premiada em primeiro lugar, pelo facto dos seus autores "terem alterado de 

fond en comble o anteprojecto, agora absolutamente diverso do que era", porque o júri 

se apressou a pronunciar-se sobre o concurso, apesar da ausência de Teixeira Lopes e 

Veloso Salgado e mesmo por razões estéticas, porque 'as figuras não têm grandeza e 

todo o conjunto é mesquinho, resultando um monumento pequenissímo,(...), impróprio do 

local a que se destina". Põe em causa a qualidade do júri, porque "(a) competência dos 

engenheiros em matéria de arte é mais do que duvidosa". Os arquitectos, oficiais do 

mesmo ofício, considera-os "figadais inimigos' só restando o escultor. E ficava mais uma 

4 6 1 Projecto do Monumento ao Marquês do Pombal, in "O Primeiro de Janeiro", 14 de Abril de 1914. 
4 6 2 Marquês de Pombal, in "O Comércio do Porto". 17 de Abril de 1914. 
4 6 3 CÉSAR, Oldemiro - Arte & Artistas / O projecto do monumento ao Marquês de Pombalj...]. in "O Mundo", de 

15 de Abril de 1914. 



vez no ar o desafio à opinião pública que a exposição das maquetas, na Sociedade de 

Belas Artes, no dia seguinte possibilitaria. 

A inauguração oficial da Exposição teve lugar no dia 16, com a presença do 

Presidente d a Repúb l ica , Manue l d e Ar r iaga , o Presidente d o Conse lho , Bernardino A exposição das maque
tas com a presença de 

Machado, o Ministro da Instrução, dr. Sobral Cid, o presidente do Município, Dr. Levy Manuel de Arriaga 

Marques da Costa, e tontíssimas personalidades. 

A Imprensa escreve sobre o "conforto espiritual" proporcionado pelo concurso, 

afirmação da "arte nacional". O Diário de Notícias quase inventaria os projectos distribuidos 

pelas duas salas da Sociedade, com a exposição das maquetas classificadas do segundo 

grau e seus anteprojectos, na I s sala, e os trabalhos dos outros 12 concorrentes que se 

quedaram na primeira etapa do concurso, na 29 sala. 

Da inquirição se concluirá que a divisa O político excelso correspondia à maqueta 
de Simões de Almeida (Sobrinho) e do arquitecto Tertuliano marques; a divisa Salve os diversos concorren

tes 
correspondia ao trabalho de Costa Mota (Sobrinho) e Álvaro Machado (tal como Portugália, 

dos mesmos autores); a maqueta Marquês de Pombal è atribuída a Costa Mota; a divisa 

Século XVIII correspondia à maqueta do "cinzelador" João da Silva; Sonorosa Linfa era 

do estatuário Anjos Teixeira; A obra do Marquês de Pombal é a divisa da maqueta 

atribuída a Norte Júnior e ao estatuário Júlio Vaz; Esfinge esconde o nome do arquitecto 

Ferraz (então em Paris); Acácia è atribuída a Rodrigo de Castro; as maquetas Prá frente 

e Malgré tout são atribuídas a um artista novo da Escola do Porto; Assidus labore Ars 

pro-pâtria são divisas de autores não identificados.4M 

Correspondiam a diferentes tipologias de monumentos.embora dentro do mesmo As diferentes tipologias 
de monumentos 

quadro alegórico do programa, em léxicos redundantes de alusões, e eram evidentes a 

linha "beauxartiana" e as similitudes dos projectos de Adães Bermudes e Marques da 

Silva. 

Bermudes reagirá ao texto de Alves de Sousa, publicado em vários jornais e 

insinuando que este, a propósito do retoque da sua maqueta, recolhera elementos para 

464 O Monumento ao Marquês de Pombal [...]. in "Diário de Notícias", de 17 de Abril de 1914. cnt-
OUO 



atacar a obra dos outros. Aproveita venalmente o ensejo para falar do Monumento à 

Guerra Peninsular, a levantar no Porto, que fora adjudicado há quatro anos e do qual não 

foi lançada sequer a primeira pedra.'165 

São desencontradas as opiniões sobre o mérito dos projectos e a forma como 

foram classificados escrevia O Primeiro de Janeiro "^ e logo começam as divergências 

que os depoimentos de Alexandre Soares e Marques da Silva exemplificam, embora 

cortesmente.467 

O arquitecto José Alexandre Soares, membro do júri, considera os dois projectos 

igualmente belos. Ambos obedecem à fama piramidal "que é a mais própria dos grandes 

monumentos desde a antiguidade egípcia'. Mas teve razões, tal como os outros membros 

do júri que consigo votaram, em preferir o projecto de Adães Bermudes. 

Exemplifica no projecto de Marques da Silva a substituição da figura do Marquês o confronto dos projec
tos de Adães Bermudes 

pela figura do Gama ou de Albuquerque; concluindo que nenhum dos atributos decorativos e de Marques da silva 

as repele, isto é, a decoração poder-se-ia ajustar à epopeia da índia! 

No projecto de Bermudes, pelo contrário, tal não é possível, dirá, porque as figuras 

e grupos são obra do Marquês e definem à maravilha o consagrado. Julga, ainda, a sua 

arquitectura mais caracteristicamente pombalina e, supina ironia, a colocação da figura 

do Marquês, no alto, é um partido mais feliz, porque se perde um tanto! "A figura do 

Marquês de Pombal não está indiscutivelmente posta a limpo e assim é que existe uma 

forte corrente de opinião a quem ela não é simpática"! Isto é, o que mais importava era 

conhecer a obra do Marquês, bem definida, para poder ser apreciada. 

Para Alexandre Soares os autores do segundo projecto hão-de ter quem lhes 

aplauda o protesto, porque apresentaram uma maqueta maia que agradará, com certeza, 

"a muita gente que não esteja habituada a apreciar os trabalhos independentemente da 

grandeza e das obras". 

4 0 5 O Monumento a Pombal, in "O Século", de 16 de Abril de 1914. 
4 6 6 Vide O Primeiro de Janeiro, de 17 de Abril de 1914. 

Concurso Marquês de Pombal / As classificações sugerem um protesto [...], in "República". 19 de Abril de 

1914. 

506 



Marques da Siva, no mesmo local, estanha a convocação do júri (dentro da mesma 

semana da entrega da prova), num Sábado de Aleluia, e a má vontade que Alves de 

Sousa encontrara para a montagem e ajustamento da maqueta. A convocação imprópria um ciima de suspeição 

do dia do julgamento dava-lhe margem a suspeitas de parcialidade do júri e, sobretudo, 

era sinal de precipitação porque este não estava completo e porque alguns dos seus 

membros declararam não estar habilitados a pronunciarem-se nessa sessão. 

Para Marques da Silva há pontos capitais a que tem de obedecer o Monumento 

ao Marquês de Pombal e que o projecto escolhido não tem. Faltava-lhe a altura necessária 

para marcar uma ampla silhueta, como precisa de ter um monumento que limite a 

perspectiva fugidia da Avenida da Liberdade, e essa altura era necessária para dominar 

o Arco do Triunfo que servirá de entrada ao Parque Eduardo VII, evitando o rebatimen

to.468 

Julgamos que o Arquitecto tinha redobrado razão se se viesse a realizar o Mo

numento à Implantação da República. 

Em 20 de Abril, Marques da Silva manda publicar uma carta dirigida ao redactor 

da República, contraditando as opiniões mais débeis de Alexandre Soares, tais a do 

tamanho da maqueta (necessariamente de maior vulto, porque mais dimensão tem no 

projecto!) e as razões invocadas por aquele para a colocação da figura de Pombal no 

remate do Monumento, escondendo-lhe a figura,"apesar de imensamente vulgarizada".469 

As opiniões de António Arroyo - na sua qualidade de engenheiro, escritor e músico 

distinto - expressas no Mundo, sobre a preferência das maquetas, reforçam os pontos AS opiniões de António 
Arroyo 

de vista de Marques da Silva. O monumento deste e de Alves de Sousa "é uma obra de 

arte (...), fortemente concebida, animada de um estranho entusiasmo épico, homogénea 

em todas as suas partes e maduramente pensada".m O monumento encerra uma ideia 

4 6 8 A altura total do monumento de Adães Bermudes era de 38 metros e a do de Marques da Silva era de 56 

metros. 
4 6 9 Monumento ao Marquês de Pombal, in "O Primeiro de Janeiro, de 22 de Abril de 1914. 

O monumento ao Marquês de Pombal/Qual das duas "maquetes" devia ser preferida?[...], in "O Mundo", de 

26 de Abril de 1914. 
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pombalina, com a estátua do Marquês bem à frente, em atitude independente, erecta e 

forte, dominando o conjunto da sua obra, "mas num plano inferior à estátua da Pátria", 

como perfeita representação da Razão de Estado, princípio dirigente do governo de 

Pombal. 

Vê no monumento a evocação de alguns símbolos do Monumento do Terreiro do 

Paço, estabelecendo, assim, a sua filiação histórica, o que não acontece com o premiado 

em primeiro lugar, feito de incoerências de estilo, com um pilone "em rocaille alemã barata" 

a que se cola, por detrás, um templo grego e uma Minerva sentada, com a estátua da 

Vitória na mão esquerda, (que parecem sugeridas pela obra de Dazzi para o monumento 

a Wor Manuel, em Roma), com o Marquês acima do seu Pais, como qualquer domador. 

A Imprensa diária era o principal veículo desde fervilhar que, se era artístico no 

início, se transforma em subsumido debate ideológico (e até jurídico), sociologicamente 

rico, no quadro mental do Republicanismo e suas fracturas, com as marcas evidentes da 

Maçonaria e a colagem óbvia de algum conservadorismo, o que nem de um nem de outro 

modo acontecia com as revistas de Arte que verdadeiramente não tínhamos. 

Para A Arquitectura Portuguesa o concurso foi um dos mais importantes certames 

de Arte e, porque imparcial, a revista nada tem a ver com polémicas interesseiras, e é 

acrítica nas apreciações, divulgando, apenas, as quatro maquetas e a memória descritiva 

do projecto vencedor.471 A Ilustração Portuguesa reproduz os quatro prémios, sugere 

o nome de outros concorrentes, faz uma descrição sumária dos trabalhos, mas não toma 

par t ido.m 

O Ocidente reproduz as quatro maquetas, transcreve a memória descritiva do 

projecto de Adães Bermudes, estimula os mais jovens, Edmundo Tavares e Maximiliano 

Alves, pelas qualidades apreciáveis como a da "simplicidade" e pouco mais acrescenta.473 

O campo republicano divide-se na defesa dos dois projectos e os dois campos A divisão do campo re
publicano 

4 7 1 lgnotus[?] - Projectos para o Monumento ao Marquez de Pombal /Na Praça Marquez de Pombal, ao cimo da 

Avenida da Liberdade, in"A Arquitectura Portuguesa", Lisboa, Ano VII, 4, Abril 1914. 
4 7 2 O Monumento ao Marquês de Pombal, in "Ilustração Portuguesa", Lisboa, II série, 427, 27 de Abril 1914. pp. 

524-S26. 
4 7 3 Vide O Ocidente, Lisboa, 1271, 20 de Abril 1914. Gf\Q 



envolvem apaixonadamente os artistas, os políticos, os jornalistas, as instituições. 

Na soma dos factos, nas peripécias, nos protagonistas, nalguma teorização mais 

ajustada,na iconografia produzida, fica um campo riquíssimo a explorar operativamente 

quanto a concursos, quanto a paradgmas, a emulações artísticas e pedagógicas, a factores 

exógenos - campo não desprezível ao território da Arquitectura e do seu debate. 

Reclamavam os dois Artistas portuenses; constituíam o dr. Germano Martins como 

seu advogado e este fazia chegar ao Ministro da Instrução larga documentação provando 

as nulidades do julgamento; no Hotel de Inglaterra uma comissão de artistas promovia 

um banquete de homenagem aos vencedores do concurso. 

Pretexto para Adães Bermudes, aí, rudemente se referir ao projecto de Marques 

da Silva e Alves de Sousa, e, na fanfarronice afirmar que já vencera o Arquitecto portuense 

em três concursos.474 E acrescenta que os autores vencidos "não procuraram estudar 

nem compreender nem sentir o assunto que tinham de tratar", mais se preocupando em 

empolgar o júri pelas monstruosas dimensões da maqueta apresentada. Brande o argumento 

da dotação orçamental ou a eventual utilização do cimento armado, "forrado com mármore 

serrado", procurando trazer para a sua causa algumas instituições, as classes operárias, 

como bom maçon que era. 

Porque no fundo se podia (se devia) discutir a Pátria ou o Marquês, Adães 

Bermudes diz que (a) Pátria heróica detestava-a ele (Marquês) porque detestava a guerra; 

o que queria era o país trabalhada, próspero e progressivo. A concepção moral da Pátria 

substituia-a ele pela ideia material e prática do país". Por isso, a obra de Marques da Silva 

era de "puro convencionalismo romântico. É truculenta, complicada e obscura".475 

O dr. Joaquim Costa, no jornal O Primeiro de Janeiro, via os aspectos jurídicos vários depoimentos 

da questão, entrevendo a questão de um novo júri para reparar a injustiça cometida, em 

nome da opinião pública e da crítica independente, acentuando a diferença fundamental 

entre o anteprojecto e a prova definitiva do projecto vencedor.476 

4 7 4 Referia-se certamente ao concurso para bolseiro do Estado em Paris e ao Concurso dos Jerónimos. 
475 O Monumento ao Marquês de Pombal, in "Diário de Notícias", de 3 de Maio de 1914. 
476 COSTA, Joaquim - O monumento ao Marquês do Pombal, in "0 Primeiro de Janeiro", de 2 de Maio de 1914. C Q Q 



Hipólito Raposo, no Diário de Notícias, diz que a maqueta do segundo prémio era 

um trabalho superior e torna-se necessário reparar a injustiça. De um lado colocava o júri, 

oficialmente nomeado, premiando um trabalho, do lado oposto a opinião mais culta, 

defendendo e consagrando outro.477 

Para Sousa Pinto o projecto Cuidar dos Vivos esmaga o primeiro prémio. A época 

de Pombal é, afinal, aquilo que lá se vê, "a ideia da pátria engrandecida e dominante, a 

serenidade majestosa e algo empolada do estadista". A obra de Adães Bermudes e seus 

pares é "graciosa e amaneirada" e cerzida sem unidade aparente.478 

Ressano Garcia, engenheiro e "apreciador de arte", acha o júri constituido por 

pessoas de toda a competência técnica e, se as carentes de opinião se inclinam a favor 

dos redamantes, esgrime o argumento do tamanho da maqueta, de uma execução admirável 

e com uma parte escultórica de grande virtuosidade. Mas, ao deslumbramento desta, 

contrapõe, no entanto, a maior consciência da ideia, depois de realizada, que a maqueta 

premiada explicitava. E, se fizesse parte do júri, teria excluído do concurso o projecto de 

Marques da Silva e de Alves de Sousa porque a própria memória, que o acompanhava, 

lhe permitia concluir que ele não se podia executar, porque "brigaria com as regras mais 

elementares de construção". 

O professa Júlio de Matos julga o segundo prémio grandioso, com grupos intensos 

de vida e de beleza, com a "grandeza imponente e calma da Pátria", e pensa que é 

inteiramente possível revogar a decisão do júri. "Sendo (...) uma forte carente de opinião 

apoiada e impulsionada por artistas, críticos de arte, homens de letras e pessoas cultas, 

justificará que seja revogada a deliberação do júri, sem vexame para ninguém".479 

As afirmações de Ressano Garcia levam à refutação de Marques da Silva, vendo Ressano Garcia e Mar
ques da Silva. O duelo 

no engenheiro a ausência de critérios de composição e, veladamente, vê o perigo das eminente 

aproximações de apreciação pelo facto de "Sua Excelência" ser candidato ao provimento 

4 7 7 RAPOSO. Hipólito - (...] Pombal em bronze, in "Diário de Noticias", de 4 de Maio de 1914. 
4 7 8 Cfr. entrevista concedida ao jornal O Mundo e transcrita por "O Comércio do Porto", de 6 de Maio de 1914. 
4 7 9 Monumento ao Marquês de Pombal [...] / Ouvindo o professor Júlio de Matos, in "Diário de Notícias", de 10 

de Maio de 1914. 



de uma cadeira de professor da Escola de Belas Artes de Lisboa, em que é examinador 

o autor do projecto premiado. E do mesmo passo, responde às críticas de Adães Bermudes, 

no Hotel de Inglaterra, onde proclamou 'vitórias" que são uma ficção revelada em desastres 

patentes dentro e fora do País. "° 

Em 15 de Maio, António Arroyo, na sala Portugal, da Sociedade de Geografia, 

profere uma conferência sobre o Monumento ao Marquês, numa sessão presidida por 

Anselmo Bramcamp Freire e perante a maqueta de Marques da Silva e Alves de Sousa. 

Lamenta Arroyo a falta de gosto estético da população lisboeta que não se opõe 

como devia, à construção do monumento cujo projecto obteve o primeiro prémio. Rebate 

os argumentos de desabono do projecto de Marques da Silva - a altura do monumento, 

o seu custo, a soberania do júri - e explica as vantagens do cimento armado, recoberto 

de alvenaria, " que entrou na engenharia moderna com justificação e aplauso".481 

Vale-se da opinião do engenheiro Pereira de Sousa, dispendida na monografia 

sobre os Efeitos do terramoto de 1755 nas construções de Lisboa, para valorizar 

as soluções construtivas propostas por Marques da Silva, pois verifica o que deverá 

acontecer em Lisboa com a substituição da gaiola de madeira, e as alvenarias ordinárias, 

por cimento armado e gaiola de ferro, com revestimento de alvenaria. 

Sendo um monumento de tipo obelisco, deverá seguir as normas das construções 

americanas, com enchimento de betão ou cimento armado e revestido a cantaria, porque 

será mais duradouro. 

Na maqueta premiada, em primeiro lugar, vê os defeitos e os plágios de alguns 

grupos decorativos, como já dera a entender na entrevista ao Mundo, de 26 de Abril 

passado, lembrando-se de Dazzi e de Constantin Meunier. 

4 8 0 O projecto do Marquês de Pombal, in "0 Comércio do Porto", de 14 de Maio de 1914; vide ainda o Diário 

de Notícias, de 13 de Maio de 1914, com novas observações de Ressano Garcia. Chegou a estar aprazado um 

duelo entre Marques da Silva e Ressano Garcia! António Arroio fala com José Alpoim para ser testemunha do 

duelo, mas. este dirá que nenhum empregado público o pode ser. Também Arroio está disposto a defender Marques 

da Silva mas não pode ser duelista ou testemunha. 
4 8 1 O Monumento ao Marquez de Pombal / Uma conferência brilhante [...], in "O Intransigente", de 16 de Maio 

de 1914; vide ainda CÉSAR, Oldemiro - O monumento ao Marquês de Pombal / Uma interessante e oportuna 

conferência do sr. António Arroio na Sociedade de Geografia, in "O Mundo", de 16 de Maio de 1914. 



Aí distribuirá Arroyo o seu folheto, O caso do Monumento do Marquês de Pombal, 

onde melhor explicita as suas ideias.482 Caracteriza a obra de Pombal, a sua capacidade 

de organizador, revela as três qualidades que deverá ter o seu monumento, isto é, ser 

um organismo forte, valioso e homogéneo, simbolizar o trabalho produtivo e ser o digno 

coroamento da cidade reconstituida pelo Marquês. 

Encandeia a arquitectura e a lógica dos espaços, do Terreiro do Paço ao Rossio 

e aos avanços para a Avenida da Liberdade, com o mesmo sentimento que "animava a 

concepção do Marquês". A Avenida sobe e nela se desenvolve o mesmo impulso pombalino 

e é esse ritmo que reclama para o monumento. Coroamento digno do longo trajecto citadino 

que vai do Cais das Colunas ao Parque Eduardo VII. 

Os processos construtivos geram o protesto da Associação dos Canteiros de 

Lisboa, da Associação de Classe dos Canteiros e Cabouqueiros de Montelevar que se 

reúnem (ou ameaçam reunir) em Pêro Pinheiro para seguir o movimento de protesto contra 

o emprego de cimento armado em obras de arte que devem ser de pedra e bronze, AS associações opera 
rias 

Estavam, decididamente, com Adães Bermudes. *** 

Também O ConstrutorABã se dirige a camaradas, mostrando os perigos que 

oferecem as construções em cimento armado de ferro, o que, certamente, implicaria a 

vinda de pessoal estrangeiro para executar o monumento , com materiais estrangeiros, 

quando a crise se instalava nas classes de construção civil. Nele publica, ainda, uma 

representação ao Ministro da Instrução, protestando contra o vexame e o prejuízo que 

se pretende fazer ao trabalho nacional, enquanto "a cambada reaccionária esfrega as 

mãos de contente, esperançada que, ainda, desta feita se não levantará o monumento 

do seu imortal inimigo". 

Misturavam-se os interesses de classe com a intriga ideológica, quando se pres

sentia a anulação das decisões do júri e quando o senador dr. José de Castro declarava 

4 8 2 ARROYO. António - O caso do Monumento ao Marquez de Pombal, Lisboa, 1914. 
4 8 3 [...] Monumento ao Marquez de Pombal em cimento armadoINão pode ser!, in 'O Picào". Lisboa, Ano I, 2,17 

Maio 1914. 

Semanário, órgão e propriedade da Federação dos Operários da Indústria de Construção Civil do Sul de 

Portugal, Colónias e Ilhas (suplemento ao ns 52). S 1 9 



ao Século a sua simpatia pelo projecto de Marques da Silva e Alves de Sousa e achava 

indispensável a revogação da decisão do júri, pois não colaborará, com o seu silêncio, 

numa classificação que julga injusta". 

A Nação, em "Carta da Bélgica", com ironia e venalidade, não se admira de ter 

sido premiado um trabalho inferior, pois figuravam como vice-presidente e secretário do 

júri os irmãos mações Luís Filipe de Matos e Pinheiro de Melo (o que não era verdade, 

pois apenas integravam a Comissão Executiva).m 

A própria divisa do projecto, Delenda reactio - dizia o articulista - era um bom 

título de recomendação. Considera o monumento uma obra maçónica, como o provava o A Maçonaria portuguesa 
e a não ocultada inter-

Anuário do Grande Oriente, de 1905, com a colaboração das lojas e da "família liberal". vençâo 

De facto, no Anuário, dizia-se qe não se podia ocultar a intervenção da Maçonaria 

num processo qe se arrastava há 22 anos e porque tinha o dever de "oferecer batalha 

ao jesuitismo em todos os campos". ** 

Eram os bastidores da vida Portuguesa! - conclui - afirmando, ainda, que "a 

Maçonaria está sendo uma vasta agência de empenhos junto das estações oficiais". 

Defraudavam-se os valores essenciais nesta perversa mestiçagem ideológica que 

chegava à antipatia de Ramalho Ortigão pela arte pública, num estado que ora iconoclasta 

ora idólatra, mais preferindo o projecto de Marques da Silva, não fora a representação 

do jesuíta esmagado pelo carro do triunfo pombalino que "é uma alusão inestética ao mais 

grosseiro dos erros históricos".487 

Na Câmara dos Deputados, é discutida a resolução do júri sobre os projectos do 

monumento. Álvaro de Castro, antigo Ministro da Justiça, interpela o Ministro da Instrução, 

pronunciando-se no sentido de que seja anulado a acta e renovado o concurso e julga 

crer que as dificuldades surgidas nada têm a ver com os manejos jesuíticos. 

4 8 A Comissão Executiva era constituída por Magalhães Lima. Luís Filipe da Mata, Pinheiro de Melo, José 

Agostinho Pereira e Sousa, Augusto José da Cunha, drs. José Maria de Pádua, Francisco Stromp e Ladislau 

Piçarra, Francisco Carlos Parente e Ernesto de Vasconcelos. 
4 8 6 ARGUS [?] - Monumento maçónico a um déspota [...], in "A Nação", de 19 de Maio de 1914. 

Acerca de um projecto do monumento do Marquez de Pombal, in "O Primeiro de Janeiro", de 31 de Maio 

de 1914. 
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O Ministro Sobral Cid concebe os aspectos estético e jurídico, afirmando não poder 

julgar, nem por um acto de poder executivo anular um concurso. Apenas, poderá ouvir A intervenção da Pro
curadoria Geral da Re-

a Procuradoria Geral da República sobre o processo do concurso e eventuais vícios de pública 

forma jurídica. Esta foi do parecer que o júri não desempenhou a sua missão dentro dos 

preceitos legais e que se deveria nomear um novo júri para apreciar os projectos. 

Ouvido o Conselho de Ministros, é constituído novo júri ao qual seriam submetidas A constituição de um no
vo júri 

as maquetas correspondentes aos três primeiros prémios. A sua composição preocupa 

Arroyo, Guerra Junqueiro, João da Silva, Alves de Sousa e Marques da Silva. 

Arroyo teorizava sobre concursos e monumentos públicos, como factos de adem 

cívica, com júris que devem ser ajustáveis às circunstâncias, não compreendendo que pos

sam ser compostos só por artistas e engenheiros, mas antes encerrem "elementos variados 

e de diversas proveniências". Assim se faz hoje mal o que outrora se fez bem, porque 

dominados pela "confraria de medíocres que se apoderam da vida portuguesa".m 

Exemplifica com vários concursos até então realizados, em que os aspectos 

processuais foram acautelados, inversamente do que acontecera com o do Marquês no 

qual falhou a exposição prévia, a discussão no seio do júri e a falta de qualidade do 

concurso.Na legislação vigente - conclui - são os próprios artistas que se condenam en

tre si. 

Insinuava ele um júri aberto, responsável pelas acções, e parecia adivinhar a 

constituição do novo júri onde entravam novos elementos como o escultor Moreira Rato, 

os arquitectos Miguel Nogueira e Rosendo Carvalheira sobre os quais, logo, são lançadas 

suspeitas por terem participado na homenagem a Adães Bermudes. 

Clamava Alves de Sousa, de Paris, que o júri deve ser dado por suspeito e o 

mesmo fazia o dr. Germano Martins. 

Dissolvido este, é nomeado novo júri presidido por Moreira Rato, com os vogais 

Acácio Lino, José de Brito, D. José Pessanha, Mestre Piloto, Frederico Evaristo da Silva 

Gomes, Alfredo Ascensão Machado, João Baptista Canto e Castro, Luciano Freire e os 

ARROYO, António - O Monumento a Pombal [...], in "O Mundo" de 29 de Julho, 1, 2 e 5 de Agosto de 1914. 



engenheiros José de Araújo Macedo Júnior, Faria e Maia e Gonçalves Moreira. 

Apesar de os engenheiros merecerem a confiança de Arroyo, no júri estava, como 

dizia, a Confraria dos Arquitectos e a Grande Confraria Nacional de Belas Artes. 

Palpita-lhe que a questão está ganha por Adães Bermudes!489 

O júri termina os seus trabalhos em 9 de Dezembro, tendo sido igual a votação um empate na votação 

para as duas primeiras maquetas, que constituiriam o motivo de litígio. 

Dirá Marques da Silva que é meia vitória ganha, até porque a maioria do júri é 

constituída por elementos saídos dos mesmos lugares dos anteriores. 

Ouvida, novamente a Procuradoria Geral da República, parece esta inclinar-se 

para que se estabeleça o contrato com os autores da maqueta que o júri preferir ou se 

anule o concurso! 

O novo Ministro ouve o júri que nomeou uma comissão encarregada de avaliar o 

monumento pelo lado orçamental, concluindo que o projecto de Marques da Silva mais 

que duplicava o orçamento do de Bermudes. 

Já, então, o júri sugerira modificações na maqueta de Adães Bermudes, porque 

não adaptável ao terreno, e valendo-se dos critérios da exorbitância, exclui em 20 de 

Março, a maqueta Cuidar dos Vivos, uma "arbitrária, ilegal e monstruosa decisão", como 

afirmara Marques da Silva. 

As modificações propostas pelo júri, quanto a Bermudes, são invocadas por Marques 

da Silva e um conjunto de personalidades que, pelo subterfúgio da redução da escala, 

tornarão a maqueta do Arquitecto portuense "imediatamente exequível". 

É esse o teor da representação, ante a visão unilateral das clausulas da avaliação, 

que é apresentada ao Ministro da Instrução Pública, Goulard de Medeiros, por António uma representação a-
presentada ao Ministro 

Arroyo, dr. José de Magalhães, Gualdino Gomes, dr. Luís da Câmara Reis, dr. Joaquim Goulard de Medeiros 

Madureira e Francisco Costa Cabral e encimada por Anselmo Braamcamp Freire, Guerra 

4 8 9 A.M.S. - Carta de António Arroio a Marques da Silva, Lisboa. 6 de Novembro de 1914. 
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490 
Junqueiro e largamente dinfundida na Imprensa, de 23 de Março de 1915. 

Concluirá o Ministro que os projectos terão de ser submetidos a um terceiro júri 

(sempre manifestara a preferência pessoal pela maqueta de Marques da Silva) ou punha 

a hipótese da anulação do concurso. 

Entre as teimas de muitos e os temores de alguns, a Comissão Executiva, presidida 

por Magalhães Uma,
491 tenta avistarse com o Ministro, procurando pôr termo aos constantes 

adiamentos da obra, do mesmo passo que a Sociedade Nacional de Belas Artes representa, 

em vão, ao Ministro para que seja homologado o veridicto do júri que confirmara a decisão 

do primeiro júri. 

Em Março de 16, Marques da Silva e Alves de Sousa protestam mais uma vez 

perante o novo Ministro contra a decisão do ano anterior e vêm "ponderar (...) que (o seu) 

projecto é imediatamente exequível". 

Em Novembro desse ano, numa iocal de O Mundo dizse que os liberais não 

desistem da comemoração. Não os preocupa o projecto a adoptar, o que querem é que 

■debalde se procure erigir a estátua de Pombal", como desejam os reaccionários.
492 

Em 13 de Julho de 1917, com Bernardino Machado na Presidência da República, 

o Ministro da Instrução, Barbosa de Magalhães, baseandose no parecer do exministro 

4 9 0 A representação era assinada por Anselmo Braamcamp Freire, José Joaquim de Paiva Cabral Couceiro, 

Guerra Junqueiro, Júlio de Matos, Bettencourt Rodrigues, José de Castro. Oldemiro César. Álvaro de Castro, 

Manuel Monteiro, Ramado Curto, Francisco Carrelhas, Coelho de Carvalho, Ruy Palhinha. Alfredo Guimarães. 

João Barreira, Gualdino Gomes, Francisco Pulido Valente, Hipólito Raposo, Francisco Alberto da Costa Cabral, 

Artur de Almeida Leitão, Joaquim Manso, João Correia de Oliveira, Levy Marques da Costa, Veiga Simões, Lúcio 

de Azevedo, António Arroio, Sousa Costa, Egas Moniz, José Cecílio da Costa, João Carlos de Melo Barreto. 

Bernardo de Aguilar Teixeira Cardoso, Anselmo de Andrade, Vicente de Almeida d'Eça. Teófilo Braga. José de 

Magalhães, Cristóvão Aires, Afonso Lopes Vieira, Aires de Carvalho, Alfredo Pimenta, Eduardo de Sousa, Ricardo 

Jorge, Leão Azedo. Luís da Câmara Reis, Edmundo Porto. Rocha Júnior. Albino Forjaz de Sampaio, Santos 

Tavares, António Cândido, Francisco Teixeira de Queirós, José de Melo Manuel da Câmara Leme, Miguel Ângelo 

Lambertini, Ezequiel Pereira, Luís Fortunato da Fonseca. Augusto Gil, Joaquim Madureira. Marques de Oliveira. 

Joaquim de Vasconcelos, Bento Carqueja, João Augusto Ribeiro, Joaquim Pacheco, José Diogo Arroio. Joaquim 

Costa, Guedes de Oliveira, Júlio Brandão, Diogo de Macedo, Antero de Figueiredo, Paulo Marcelino Dias de 

Freitas, Benardo Moreira de Sá, João Grave, Sampaio Bruno, Eduardo da Costa Alves Júnior. Gerard van KricKen. 

Leandro de Morais, António Cândido da Cunha. Joaquim Vitorino Ribeiro. António José da Costa. Aurélia de 

Sousa, Vitorino Laranjeira, Artur Loureiro, Leopoldo Mourão, Júlio Costa. António Carneiro. João Saraiva. Manuel 

da Silva Gaio, Eugénio de Castro e Joaquim Martins Teixeira de Carvalho. 
4 9 1 Era então ministro da Instrução o dr. Goulard de Medeiros. 
4 9 2 VALLE, José do - A estátua de Pombal, in "O Mundo", de 20 de Novembro de 1916. 



da Instrução, Pedro Martins (professor de Direito), ouvido o júri (com última sessão em 

7 do corrente), propõe e o Governo decreta que sejam concedidos o primeiro prémio de A concessão definitiva 
do primeiro prémio e a 

3000S00 e a adjudicação da obra, aos autores do projecto cuja divisa é Gloria adjudicação da obra 

Progressus... dos arquitectos Adães Bermudes e António do Couto e do escultor Fran

cisco dos Santos, o segundo prémio,de 2000$00, aos autores do projecto cuja divisa é 

Pró Memória (que são o arquitecto Edmundo Tavares e o escultor Maximiliano Alves) e 

o terceiro, de ÍOOOSOO, aos autores do projecto Pátria que são o arquitecto José Cristino 

de Paula Ferreira da Costa e o escultor Emílio da Paula Campos. 
Em 12 de Agosto, desse ano, iniciavam-se as obras do Monumento ao Marquês início das obras do Mo

numento em 1917 
dePombal. Titulava O Mundo, no dia seguinte, a sua primeira página com as expressões 

Manifestação Liberal, com os Viva a República'1. Abaixo a reacção! 

Fazia ampla cobertura do que havia sido a manifestação! 

Ela era mais a evidência de um clima mental e ideológico do que, tão-só, a de 

um facto artístico, dos sintomas à causalidade. Era, no âmago das coisas, a imagem de 

uma República fragmentada, roída já pelos vícios do seu destino e do autofagismo em 

que se precipitou. 

Aí estavam a Federação do Livre-Pensamento. a Associação do Registo Civil 

a Federação Nacional dos Grupos de Defesa da República, os Grémios Gil Vicente, 

Elias Garcia, Marquês de Pombal, o Grémio Lusitano, o Grémio Luso-Escocês, o Grémio 

Lisboa, o Grémio Comércio e Indústria, os Centros Escolares Republicanos, as Comissões 

paroquiais republicanas. 

À cerimónia assistiam o Presidente da República, Bernardino Machado, o presidente 

do Governo, Afonso Costa, senadores, deputados, a Câmara Mnicipal de Lisboa, membros 

da Comissão Executiva do Monumento. 

As palavras aí proferidas têm o peso do radicalismo, bem datado, ostensiva 

afirmação da consciência republicana e do seu esforço de afirmação, herdeira, afinal, da 

obra de Pombal. 

O discurso de Magalhães Lima, Presidente da Comissão Executiva e Presidente um fundo ideológico 
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do Grémio Lusitano, é o resumo de 12 anos de trabalho a fim de saldar a dívida nacional, 

dívida comum, porque se enaltece o nome sagrado da Pátria. 

Obra comum porque vincula homens e nações, tal como acontecia, então, com 

os Aliados, "os pioneiros da civilização", no teatro da guerra mundial, onde os "soldados 

de Portugal", os "soldados da República" ajudam a preparar uma pátria nova. Mistura 

reaccionários e germanófilos, diz que a liberdade vela, velam todos e que a Companhia 

de Jesus se engana, se pensa que o futuro lhe há-de pertencer! 

O Monumento, custosamente, ia-se levantando, com mais primeiras-pedras em 26, 

com as mesmas dificuldades com que assistíamos ao levantamento do Monumento às 

Guerras Peninsulares, dos irmãos Oliveira Ferreira, só inaugurado em 8 de Janeiro de 33. A difícil prossecução das 
obras 

Nesse ano, o insuspeito Carlos Babo via o monumento a tomar vulto na Rotunda, 

ainda convencido de que foi uma injustiça, e "uma barbaridade estúpida e uma de

monstração de improbidade mental" a adjudicação por razões orçamentais. * 3 

Noutro registo, ainda, nas vésperas da projectada homenagem e inauguração, de A inauguração em 1934 

13 de Maio de 1934, há um discreto ódio à figura do estadista e uma pequena corrente 

de opinião favorável à demolição do monumento que se ultimava. 

O jornal A República ouve diversas personalidades. O escultor Diogo de Macedo 

reconhece que a crítica ao Monumento não se fez na oportunidade devida, porque patentes 

eram os defeitos, mas estão reunidos mais de trinta anos de trabalho. E a demoli-lo havia 

que se arrasar tantos outros, principiando na Avenida, peio dos Mortos da Grande Guerra 

de Maximiliano Alves e do arquitecto Rebelo de Andrade,de 1931.4M 

Para o Dr. João Couto o Monumento não é defensável sob o ponto de vista artístico, 

não merece o seu aplauso, escasseia-lhe a harmonia do conjunto. É uma obra que não 

agrada artisticamente mas que tem de aceitar-se.495 

Hipólito Raposo, na hora em que "um novo infortúnio vai cair sobre (a) cidade", 

BABO. Carlos - Do Monumento ao Marquês de Pombal à Escola de Belas Artes, in "Diário Liberal", de 21 

de Setembro de 1933. 

Se tivesse de ser demolido o monumento ao Marquês de Pombal [...], in "República". 30 de Março de 1934. 

O Monumento ao Marquês de Pombal, in "República". 31 de Março 1934. 
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renova o protesto da sua mocidade, perante um conjunto sem proporções e sem ho

mogeneidade nas componentes, na arbitrária associação de um leão deformado a uma 

figura humana mal, plantada, peso compacto, "grupo desditoso que para se consolar 

meditara na secreta aspiração de vir a fundir-se em centauro...".4W 

A inauguração, no contexto desfocado, fora apenas efeméride de efemérides. 

RAPOSO, Hipólito - O Pombal da Rotunda, in "Fradique", de 15 de Março de 1934. 519 



2.3 Monumento a D. António Barroso 

Em 31 de Agosto de 1918, falecera D. António Barroso, em cheiro de santidade 

e em resplendores de cultura e missionarismo. 

A sua obra de missionação iniciara-a em S. Salvador do Congo, com o proselitismo 

que concebia para o missionário. "Deve o missionário africano ser padre e artista, pai e A obra de missionação 
de D. António Barroso 

mestre, douta e homem da terra; deve tão depressa tomar a estola, como empunhar a 

picareta para arrotear uma courela; deve tão depressa fazer uma homilia, como pensar 

a mão escangalhada pela explosão duma espingarda traiçoeira".497 

Mas preocupava-o, ainda, a exploração científica do Congo, como provam os As explorações cientí
ficas 

relatórios de 81,84 e 86 e o estudo publicado em 1889, com comunicação à Sociedade 

de Geografia de Lisboa. 

A questão missionária era para ele uma condição indispensável à consolidação 

da nossa soberania em África, quando novos interesses europeus se concentravam nesse 

continente e a propaganda desnacionalizadora da Inglaterra se fazia sentir e se consumará 

em acto atrabliário. 

António Enes, Ministro da Marinha e do Ultramar, incita D. António Barroso a 

pastorear a prelazia de Moçambique,498 quando o missionário é sagrado bispo de Himéria, 

em 5 de Julho, na Sé Patriarcal de Lisboa. 

Embarca para Moçambique, em Fevereiro de 92, e aí reorganiza os serviços D. António Barroso em 
Moçambique 

eclesiásticos, restaura paróquias, cria missões (ante a emergência crescente da cris

tianização dos indígenas), funda Institutos. 

Percorre o Niassa, Manica, a Zambézia e o Zumbo, viaja por entre rigores de 

dedicação até aos limites da saúde. Acometido de febres palustres, com precário estado 

de saúde, regressa a Portugal em 95. 

Cfr. O Congo, seu passado, seu presente e seu futuro, conferência realizada na Sociedade de Geografia de 

Lisboa, em 7 de Março de 1889, p. 70. citada por PERES, Damião - História de Portugal [...] Suplemento, Porto, 

1954, pp. 39-40. 
AQfl 

Cfr. Decreto de 12 de Fevereiro de 1891. 
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Em 97, é confirmado bispo de Meliapor e percorre Calcutá, Madure, até que em 

1899 passará para a Diocese do Porto, à morte do Cardeal D. Américo, em Janeiro de 

1899. 4 " 

Em 2 de Agosto desse ano, faz a entrada solene na Cidade. É recebido em 

Campanhã pelo Presidente da Câmara, Lima Júnior, e em extenso cortejo de carruagens, 

e com um esquadrão de Cavalaria, dirige-se à igreja de Santo Ildefonso onde recebe as 

vestes episcopais. 

Depois da cerimonial religioso, segue debaixo do pálio, conduzido pelos vereadores 

da Câmara, através da rua de Santo António, Largo da Feira de S. Bento e rua do Loureiro 

até à Sé Catedral. 

Entrada gloriosa, firme apostolado, quando o anticlericalismo e a questão religiosa 

se avolumavam em pretextos, na cidade e alastravam até ao radicalismo de 1911 e ao 

exílio do Prelado.500 

O denodo apostólico, multiplicado em generosidade e sentido pastoral, a devoção 

mariana (a apologética da definição do dogma)501 dão-lhe o prestígio que a sua terra natal 

reclamará como seu. 

Nascera na freguesia de Remelhe, em Barcelos, em 1854, e,assim, se entende o nascimento em Bar
celos 

que o seu nome enriqueça duplamente a toponímia da Vila, aposto à velha rua Direita, 

que do extremo norte da rua de S. Francisco conduz ao Largo da Porta Nova - a rua D. 

António Barroso - ou que, com o patronímio de Bispo de Himeria, numa transversal 

estabeleça a ligação entre a rua D. António Barroso e o Campo de S. José - a rua Bispo 

de Himeria. 

4ÇÇ Nomeado Bispo do Porto em Fevereiro de 1899, toma posse em 24 de Junho desse ano. 

O rapto malogrado duma filha do cônsul brasileiro Miguel Calmon, para ir professar num Convento, habilmente 

aproveitado, provocou alterações na ordem pública da Cidade e alastrou em agitação anticlerical a todo o Pais. 

Em 7 de Março de 1901 foi apresentada à Câmara dos Deputados uma representação ao Governo para dar 

cumprimento às leis do Marquês de Pombal, Joaquim António de Aguiar e Anselmo Braamcamp que expulsaram 

os jesuitas e as Congregações religiosas. 

BARROSO. António José de Sousa - Dinheiro de S. Pedro: Quinta Pastoral e Imaculada Conceição: Jubileu 

da definição do dogma. Porto, Tipografia Católica de José Fructuoso da Fonseca, 1904; em Dezembro de 1904 

realiza-se o Congresso em honra da Imaculada e em 1905 era lançada a 1 a pedra para um monumento à Imaculada 

Conceição no Monte da Virgem, em Vila Nova de Gaia, com projecto do arquitecto Oliveira Ferreira. 

Bispo de Meliapor 

D. António Barroso. Bis

po do Porto em 1899 



Mesmo no meio da azáfama republicana da mudança do nome de ruas, quando 

a Imprensa local pretendia que à rua Dom António Barroso se desse o nome do falecido 

republicano Manuel Viana, a Comissão Municipal Republicana,502 através do seu presidente, 

o Dr. João Cardoso de Albuquerque, diz dever manter-se o nome, pois o nobilitado patrício 

"tantos serviços prestou à Monarquia (...) que também, agora, os prestará à República".503 

Intentava o Governo Provisório da República a laicização da vida pública, por achar 

"conveniente dar satisfação às aspirações liberais e democráticas", por um conjunto de 

decretos, portarias e arrolamentos que cumulariam na Lei da Separação (20 de Abril de 

1911). 

Assentavam os Bispos na redacção de uma pastoral, datada de 24 de Dezembro 

de 1910, mas só espalhada pelo País em Fevereiro seguinte. Negava o Governo o A Lei da separação 

Beneplácito à pastoral colectiva cuja leitura foi suspensa nalgumas dioceses, com quase 

total excepção na diocese do Porto, por acção intimorata de D. António Barroso. 

Daí a sua destituição das funções de Bispo, a vacatura da diocese, por decreto A destituição de D. An
tónio Barroso 

de Afonso Costa,504 e o seu exílio para o seminário de Sernache do Bonjardim e depois 

para a sua terra natal, em Remelhe, "onde denodadamente prolongará o seu múnus 

episcopal".505 

Regressaria à sua diocese, em 3 de Abril de 14, recolhendo ao palacete de Sacais, 

tendo-se realizado dois dias depois um solene Te-Deum e recepção a milhares de devotos, o regresso à Diocese em 
1914 

movidos de fervor católico e patriótico, a que em 25, respondia o sentimento anticlerical 

e antijesuítico, na comemoração da Lei da Separação. 

Em Agosto de 17, D. António Barroso era condenado a novo exílio, por decisão NOVO exílio em 1917 

de Alexandre Braga, Ministro da Justiça, retomando, porém, a diocese com a revolução 

de Sidónio Pais e com a anulação de algumas disposições da Lei da Separação. 
502 

Era constituida pelos cidadãos drs. João Cardoso d' Albuquerque, Luis da Cruz Ferreira. Joaquim Maria dos 

Reis Valle, Gonçalo José d'Araujo e Manuel José Ferreira da Costa. Alberto Pereira d'Araujo, Manuel José 

Ferreira, Francisco Xavier Alves Pereira e Francisco Machado Carmona. 

A.H.M.B. - Actas das sessões da Câmara, 8 de Outubro de 1910 - 29 de Abril de 1911, Acta da sessão de 

25 de Fevereiro de 1911, f l . 65-66v. 
5 0 4 Cfr. Decreto de 8 de Março de 1911. 
5 0 5 Vide PERES, Damião - História de Portugal [...} Suplemento, Porto. 1954, p. 38. 5 2 2 



Faleceria no ano seguinte, sendo sepultado na sua terra natal, em campa humilde, Falecimento de D. Antó
nio Barroso 

até à trasladação para a capela funerária, em 1927, construída por subscrição pública no 

cemitério de Remelhe, com projecto de Marques da Silva. 

Não o esqueceria, mais uma vez, Barcelos e numa lógica do desenvolvimento 

urbano (voluntarista) se criarão as motivações próximas para um monumento a D. António AS motivações para um 
monumento em Barcelos. 

Barroso, a edificar num dos espaços da Vila. o desenvolvimento ur
bano 

O voluntarismo republicano também em Barcelos se repetia empiricamente, perante 

o estado precário da vila quanto a higiene, saneamento, progresso, asseio e decoro, pelo 

que urgia fazer apelos aos brios patrióticos dos barcelenses. 

Em Novembro de 1910, o Presidente da Comissão Republicana convidava o di

rector dos jardins municipais do Porto a visitar a vila, concluindo este ser desejável fazer 

a arborização do Campo de S.José e da Praça da República (o Campo D. Manuel II). 

Mas mais longe vai o arboricultor, Jerónimo Martins da Costa, sugerindo que o 

Passeio público se encontra desgraciosamente ornamentado e sem arvoredo para sombra 

na Avenida Central. 

O empenhamento do Presidente supunha, ainda, outro plano para se arborizar o 

Campo da República, de modo a servir para as costumadas feiras, para as grandes festas 

da Vila, para campo de jogos desportivos e para um largo passeio. Eram propostas 

incentivadas pelos jornais locais, O Radical, A Folha da Manhã, O Barcelense, a Era 

Nova. 

Todavia, declarava a Comissão Municipal precisar do auxilio dos poderes superiores 

é que a Comissão Distrital ia contrariando as aspirações locais, numa oposição para 

lamentar, "por ser feita por correligionários seus".5M 

Nessa data, era cometido a Marques da Silva um projecto de obras de reutilização Marques da silva e os 
projectos de Barcelos 

e ampliação do Hospital de Barcelos, por iniciativa da Santa Casa da Misericórdia, sendo 

provedor Teotónio José da Fonseca. (A escassos quilómetros da Vila possuia a família 

5 0 6 A.H.M.B. - Actas das sessões da Câmara, 8 de Outubro 1910 - 29 de Abril 1911, Acta da sessão de 15 de 

Abril de 1911, f l . 92v-93. 
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Marques da Silva a Casa da Torre.) 

Redobrada razão para a decisão municipal de ao Arquitecto serem encomendadas 

as plantas de avenidas e ruas largas, no sentido do aformoseamento, mas também por 

exigências de demolições, de novas construções ou reconstruções cuja falta há anos se 

vinha notando, e no pressuposto de que afluiriam capitais, como sucedia em Lisboa, Coimbra 

e outras terras.507 

Possuia a Vila já a planta de distribuição de águas, do engenheiro João Henrique 

von Hafe, (já liquidada em 1904), mas não dispunha de uma planta geral, inibidora de 

novas construções ou reedificações. 

Só o conductor municipal ia cuidando de alinhamentos e de situações pontuais, 

de escassa exigência. 

Como médico, realçava o dr. Cardoso de Albuquerque o papel das ruas e largos, 

quintais e pátios como pulmões das povoações e daí a proposta de ruas não inferiores 

a dez metros de largura! 

Com algumas cisões na família republicana, assumia a Presidência da Câmara o 

dr. Miguel Pereira da Silva Fonseca, escassos meses antes da visita de António José de 

Almeida que ele procurou receber com imparcialidades, para não provocar mais divisões 

no partido republicano local. 

À rede geral de água parecia pôr-se em alternativa a sua construção parcial e, 

antes, interessava incentivar o saneamento que tardará. 

O próprio Presidente chama a si o Pelouro das águas, jardins e arborização 

e ao tenente Bacelar era distribuído o Pelouro das Obras e Viação. 

Já se agravavam as crises de trabalho e já se exortava os proprietários a darem 

serviço aos desempregados. Estávamos em Fevereiro de 1912, o temporal assolara o 

País, a igreja dos Terceiros, no Campo da República ameaçava ruína e a torre ruira. 

Mais uma ideia a reforçar uma outra, o desejável aformoseamento do Campo da o aformoseamento do cam 
po da Republica e o mo-

República para o qual será alvitrado, a seu tempo, uma das hipóteses de implantação do numento a D. António Barro 
— so 

507 Idem - Actas das Sessões d'esta Câmara [Comissão Republicana], Sessão de 24 de Fevereiro de 1912, fl.89v. 



monumento a D. António Barroso. 

Em Março de 1912, o Presidente refere a planta de Marques da Silva para os 

melhoramentos do Campo da República e arruamentos circunvizinhos, propondo que se 

siga a dita planta em todos os melhoramentos a efectuar no referido campo. 

O semanário Era Nova, órgão republicano, aplaude as iniciativas atribuídas ao 

Arquitecto, "pessoa de competência e alta reputação", concorda com o seu pensamento 

sobre as ruínas de feição monumental, o seu conceito restritivo sobre restauros (ne

cessariamente distante das propostas de Korrodi, de 1891 e 1901 para os Paços dos 

Condes de Barcelos).508 

Em Dezembro, dava-se início à execução do projecto de arborização de Marques 

da Silva, com plantações em vários pontos da Vila, e cuidava-se, sequentemente,(e na 

dilação) da valorização da zona envolvente da Câmara, nomeadamente do alinhamento 

da rua Infante D. Henrique que a ladeava, a nascente, e se articulava com a rua D. A rua D. António Barroso 

António Barroso, em direcção à Porta Nova e Senha da Cruz (área, esta, que se procurava 

valorizar com calcetamento e pavimentações).509 

Novos alinhamentos eram propostos para a rua D. António Barroso, para a rua 

Nova de S. Bento, na parte alta da vila, a norte do Hospital e junto ao Largo da Pedra 

do Couto, aonde intervirá, também, o arquitecto Marques da Silva. 

Em 17, eram postas em arrematação demolições terraplanagens e reconstruções 

na Avenida Onze de Fevereiro e a construção do muro de suporte, ao norte do Campo 

da Feira (Campo da República), conforme o deliberado em Câmara, em 15 de Agosto de 

1914. 

Tratava-se, assim, de implantar o muro da avenida da Pedra do Couto e Campo 

da República, um projecto de Marques da Silva, quando um anteprojecto para uma nova 

Obras Municipais / Arborização, in "Era Nova", Barcelos. 1 de Fevereiro de 1912. 

Para avaliadores do terreno a ceder pela Câmara na rua Infante D. Henrique foram nomeados o empreiteiro 

António de Miranda, o mestre carpinteiro José António Alves Machado e o condutor municipal Crisógono Alberto 

de Sousa Correia. 
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cadeia era cometido ao arquitecto João Moura Coutinho510 (e ao arquitecto Adães Bermudes 

era pedida a representação da Câmara junto do Congresso Hoteleiro, a realizar em Lisboa). 

A concessão da luz eléctrica era atribuída ao engenheiro Xavier Esteves que, com 

a emergência do Sidonismo, era nomeado Ministro do Fomento. 

Sidónio Pais era saudado, em 15 de Janeiro, na Estação de Caminho de Ferro 

de Barcelos, durante a sua viagem ao Minho, com aplauso "à sua obra de libertação dos 

abusos da demagogia". 

Era Presidente do Município o dr. Júlio Vieira Ramos e o Pelouro dos jardins, 

iluminação, arborização, praça e cadeia estava a cargo de João da Cruz, que será, a 

seu tempo, o secretário da Comissão do monumento a D. Antóno Barroso. 

Em Julho de 18, pedia a exoneração a maioria da Comissão administrativa e tomara 

posse nova Comissão, presidida pelo dr. António Ferreira Pedra, tendo como vice-presidente 

o Padre Alexandrino Leituga.5n 

Falecia, então, como vimos, D. António Barroso. A sua morte é recordada em 

Câmara pelos serviços prestados à Pátria e à Igreja, como missionário e como bispo, e 

logo, aí, se propõe que a Câmara tome a seu cargo a veneração perpétua do seu jazigo. 

O Padre Leituga, c o m o m e m b r o d o Centro Cató l ico de Barcelos, p ropõe , a inda , que a A iniciativa de um monu
mento num dos largos da 

Câmara tome a iniciativa de promover que num dos largos da vila se erga um monumento viia 

a perpetuar a sua memória, "com estética devidamente estudada".5'2 

Eram manifestações de profundo sentimento, como testemunhava o cónego An

tónio Joaquim Pereira, representante do Vigário Capitular e do Cabido da Sé do Porto, 

que assistira à sessão. 

Na vereação seguinte o Vice-Presidente, o Padre Leituga, propunha e era 

5 , 0 A.H.M.B. - Actas das sessões da Comissão Executiva [1917-1920], Sessão de 3 de Fevereiro de 1917, f l . 3v-

4v; Paulo Felisberto Peixoto da Fonseca e esposa, Arminda da Cunha Fonseca, residentes no Rio de Janeiro, 

doaram à Câmara 623. 500$00 para a construção de uma cadeia e remodelação da antiga Torre da Porta Nova 

(projecto de José Vilaça), sendo o remanescente para a Santa Casa da Misericórdia. 

Era formada, ainda, pelo Padre Alexandrino José Leituga, Padre António Vila Chã Esteves, Manuel Pereira 

Esteves, Albino José Rodrigues Leite, Joaquim José de Oliveira e Severino Manuel de Sousa. 
5 1 2 A.H.M.B. - Actas das Sessões da Comissão Executiva, 2 de Janeiro de 1917 a 17 de Maio de 1920, Sessão 

de 4 de Setembro de 1918, f l . 54v-55v. 
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deliberado inscrever no orçamento camarário uma verba para início de uma subscrição 

pública, a fim de se erigir uma estatua ao grande barcelence e grande patriota D. António 

Barroso. 

Nomeava-se uma Comissão de que faziam parte o proponente, o reverendo vlila-

Chã Esteves e Albino Leite, proprietário do semanário monárquico O Barcelense. Mais uma subscrição pública 

propunha o Padre Leituga que fosse encarregado o escultor Teixeira Lopes dos estudos 

para a estátua que deveria ser em mármore, em face da carestia dos metais. 

Segue-se a morte de Sidónio, o episódio da Monarquia do Norte e a eleição do 

Presidente da Comissão Republicana Admnistrativa,5'3 Augusto Casimiro Abreu Monteiro, 

tendo na vice-presidência o dr. Miguel da Fonseca que retomava as suas funções ca

marárias, ficando com o Pelouro da Praça, Matadouro e Higiene. (Em breve presidirá 

à Câmara, pois o Dr. Casimiro Monteiro era eleito senador e nomeado juiz do Supremo 

Tribunal Admnistrativo). 

É, aliás, o dr. Miguel da Fonseca que propõe a constituição de uma Comissão de 

Estética, para dar parecer sobre as plantas das construções dos prédios urbanos, da qual 

deverá fazer parte o arquitecto Marques da Silva, como consultor técnico.5 M 

Anuia o Arquitecto à nomeação, comprometendo-se a cooperar no progresso da 

Vila,515 quando se pretendia alargar o Campo de S. José e a rua Visconde de S. Januário, 

na envolvente da Câmara, e se adquiriam terrenos no Largo da Pedra do Couto para 

alargamento da entrada do Campo da Uberdade (Campo de D. Carlos) ou se expropriavam 

terrenos do Asilo dos Inválidos, pertencente à Santa Casa e a particulares, para a-

largamento da Avenida Onze de Fevereiro que conduzia à Estação de Caminho de Ferro. 

Retomavam-se as plantações nos largos e ruas da vila, de harmonia com o projecto 

do arquitecto Marques da Silva, e propunha-se que o engenheiro Sande e Castro or

ganizasse o levantamento da planta da Vila, como instrumento disciplinador da prática 

513 

Idem, ibidem. Acta da sessão de 22 de Fevereiro de 1919. II. 78-81. 

Idem, ibidem. Acta da sessão de 14 de Junho de 1919, II. 103v-104v; era constituída pelo Dr. Miguel da 

Fonseca e pelo Vereador do Pelouro das Obras (Amorim Magalhães). 
5Î5 

Idem, ibidem, Acta da sessão de 29 de Junho de 1919, II. 106v. 



urbana. 

Para a satisfação de encargos que acarreta a execução de melhoramentos, tornava-

se necessário a emissão de um grande empréstimo, supondo, também a aplicação na 

conclusão das obras do edifício dos Paços do Concelho, sua decoração e mobiliário e 

relógio de torre.516 

Em Fevereiro de 1920, eram aprovados os projectos dos melhoramentos do Largo 

da Estação, Campo da República e edifício dos Paços do Concelho, elaborados pelo 

Arquitecto. (Nesta data submetia Ernesto Korrodi à aprovação da Câmara o seu projecto 

da agência do Banco Nacional Ultramarino, a edificar na rua D. Antonio Barroso). 

Arrastava-se o processo de demolição da Igreja da Ordem Terceira de S. Fran

cisco, para libertação do Campo da Feira e melhoramentos na parte norte da Vila. 

É sintomático que o Grupo de Capitalistas, de Lisboa, inquira dos melhoramentos 

urgentes de que necessita o concelho. 

Na falta de arrematantes, vão ser realizadas por admnistração directa a conclusão 130 

do muro de suporte do Campo da República (junto à Pedra do Couto), a mudança do 

chafariz para o centro do Campo, com a reformulação da sua base, desenhada por Marques 

da Silva, com quatro fontes e celhas laterais arqueadas e alçados, em frontões con-

tracurvados, com carrancas sobre as pias trabalhadas, um todo rematado por pináculos 

terminados em pirâmides quadrangulares.5'7 

Em 24, ainda, o engenheiro Sande e Castro não havia cumprido o contrato de 

execução da planta geral de Barcelos e a parte urbana de Barcelhinhos, residindo, agora, 

em Lisboa; eram, então, grandes as expectativas quanto ao projecto do Caminho de Ferro 

do Vale do Cavado. Eram mais os desejos do que as aprofundadas realizações. Não havia 

verdadeiramente um plano e os instrumentos para a sua realização. 

Nos começos de 25, Augusto Soucasaux propunha, em Câmara, que se ex

propriasse amigavelmente o Campo das Barrocas adjacentes às Obras; Marques da Silva 

5 . 6 Idem, ibidem. Acta da sessão de 8 de Novembro de 1919, fl.130v-131. 
5 . 7 Idem, Actas das Sessões da Comissão Executiva, 24 de Maio de 1920 a 23 de Abril de 1923, Actas das sessões 
de 25 de Julho e 15 de Agosto de 1921, fl. 76v e 82v. c~>c 



apresentava o projecto de transformação da Porta Nova, sendo deliberado iniciar ime

diatamente os trabalhos de transformação, tendo em vista as Festas das Cruzes. 

Junto aos Paços do Concelho curava-se de remover o chafariz e no edifício municipal 

desejavam-se obras nos torreões que receberiam os relógios sonoros e luminosos. 

Instalava-se o Estado Novo e, com ele, a Comissão Admnistrativa Municipal, 

presidida por Francisco Vila Chã Rodrigues Leite e com o capitão Francisco Filipe dos 

Santos Caravana na vice-presidência.518 

É seu propósito continuar as obras empreendidas e iniciar o estudo do Saneamento 

com o concurso do engenheiro Mário Filgueiras (que o ultimara em meados de 27). 

João Carlos Coelho da Cruz, na Comissão Admnistrativa, retoma a ideia do mo- A retoma da ideia do mo
numento 

numento, quando o Comércio do Porto abria uma subscrição para o levantamento de um 

mausoléu no cemitério de Remelhe onde repousava António Barroso, em campa rasa, 

como fora a sua vontade. 

O mesmo João da Cruz, eleito vice-presidente da Câmara, em Janeiro de 27,519 

e secretário da Comissão para o levantamento de uma estátua ao Prelado, convida o 

Presidente da Câmara, capitão Caravana, a presidir à aludida Comissão. 

Em Fevereiro, este dirige-se a Marques da Silva auscultando-o sobre o preço 

possível de uma estátua em bronze, incluindo um pedestal em cantaria, podendo servir 

de modelo a estátua de D. Pedro V, na Praça da Batalha, no Porto. 

No mesmo mês encomenda-lhe a execução de um esboço ou anteprojecto da o anteprojecto de Mar
ques da Silva 

estátua "que deve ser pedestre e deve pôr em destaque o papel do missionário que foi 

esse grande Bispo".520 

A Câmara auxiliava as obras de remodelação da igreja matriz e ampliava o largo 131 

da Câmara, mediante a compra e demolição de casas aí situadas, num processo muito 

Era constituída por Francisco Vila-Chã Rodrigues Leite. Francisco Filipe dos Santos Caravana, Baltazar José 

Ferraz, Júlio Augusto de Andrade Faria, Francisco José de Sousa, Albino da Silva Palhão e João Carlos Coelho 

da Cruz, 
5 1 9 A.H.M.B. - Actas da Comissão Executiva, 3 de Agosto 1925 - 18 de Julho de 1917, Acta da sessão de 16 de 

janeiro de 1927, s. n. 
5 2 0 A.M.S. - Carta do 

Silva, Barcelos, 24 de Fevereiro de 1928. 5 2 9 

520 
A.M.S. - Carta do Chefe da Repartição Técnica, engenheiro Serafim Lopes Rodrigues, dirigida a Marques da 



lento, como lento era o processo das expropriações. 

Em 31 de Agosto de 28, Barcelos adquiria estatuto de cidade. O capitão Caravana 

desdobra-se em propostas (e propósitos) de expropriações para completar a Avenida dos 

Alcaides de Faria e o Largo da Estação, para ampliar o Largo Municipal, para afor-

moseamento do Largo da Porta Nobre, remodelação do Largo José Novais (segundo 

projecto de Marques da Silva), ajardinamento das Barrocas (que, mesmamente, Marques 

da Silva projectara nesse ano). Era, pois, urgente o projecto do monumento, pois era 

necessário proceder à subscrição pública. 

Mas não eram evidentes os critérios de implantação nem tão pouco a tipologia os problemas de implan
tação 

do monumento. Ora se pensava em localizá-lo na Praça da República ora se preferia a 

Praça Municipal, ora se representava o Bispo sentado ou antes se desejava o prelado 132-133 

de pé, de acordo com uma forte corrente de opinião. 

Por isso hesitava o Arquitecto. Marques da Silva havia apresentado um projecto 

para o Campo da República, mas em Câmara fora julgado que os terrenos junto à matriz 

mais conviriam ao aspecto religioso do projecto. 

Pensava, no entanto, a Comissão num monumento mais profano (pedestal com 

a estátua de pé), porque mais conforme com a maneira de ver popular. 

Esta visão permitia a escolha de diferentes lugares. Esta era uma das razões das inibições 

do Arquitecto, pois as proporções dependiam da configuração da envolvente do mo

numento.52' 

Em Agosto de 29, o Presidente retoma na Câmara o tema do monumento e 

propunha que se representasse ao Governo para que fornecesse o bronze para a estátua. 

Autorizado o novo empréstimo municipal, o Presidente propõe o alargamento do Largo da 

Estação, incluindo o início da abertura de duas avenidas que desse largo partem, pretexto 

para a construção de novas edificações, segundo o novo alinhamento dado ao projecto 

elaborado pelo arquitecto Marques da Silva.522 

Idem - [Minuta de carta] de Marques da Silva a João da Cruz. s. d. [? Junho 1929], 
522 

A. H. M. B. - Actas das Sessões da Comissão Admnistrativa, 21 de Janeiro de 1929-11 de Fevereiro de 1931, 
Acta da sessão de 7 de Outubro de 1929, ti.44. 530 



Concretizavam-se, lentamente, agora, as expropriações para o alargamento e 

ampliação da Praça Municipal e rua do Visconde de S. Januário, no pressuposto da opção A opção peio Largo Mu
nicipal 

camarária pela implantação do monumento no Largo Municipal. 

Despedia-se o capitão Caravana, ante a sórdida campanha de antigos caciques 

"porque perdiam ensejos de aumentar a sua influência eleiçoeira" e outros " porque foram 

feridos nos seus interesses pessoais". 

Pedira a demissão do cargo de Governador Civil, dizia-se amante fervoroso da 

liberdade, compreendia uma ditadura "como remédio heróico para moralizar costumes, 

modificar processos e sobretudo realizar rapidamente".523 

Em Maio de 1930 tomará posse a Comissão Admnistrativa presidida pelo Conde 

de Vilas Boas, Fernando de Magalhães e Meneses (também administrador do Concelho) 

e dela fazia parte José de Bessa e Meneses, senhor da Quinta da Granja para o qual 

Marques da Silva projectará, em 39, um prédio de rendimento, no Largo 5 de Outubro, 

e reformará a Casa e Quinta de 34 a 43, com algum luxo de interiores e qualif icado 

desenho de pérgolas e jardins num pendant compositivo, a ver com a Casa de Serralves, 

no Porto, nos seus projectos e desenvolvimento.524 

Albino Leite, no semanário O Barcelense. continuava a sua árdua campanha a 

favor do monumento, empreendendo persistente propaganda com vista à angariação de 

fundos, com a solidariedade dos donativos de Moçambique, Angola e Congo. Não tomara 

esta as proporções que a comissão previsionava, contando com os recursos vindos de 

todas as dioceses, e se fora ele um dos que mais reclamara impertinentemente as diligências 

do Arquitecto, verificará, em Maio de 1930, que a este assistiam razões, porque não 

estava devoluto o Largo Municipal, dependente da expropriação de várias casas e toda 

a ala direita da antiga rua das Flores. Não há maneira de em Barcelos se pôr em marcha 

uma ideia - dizia - fica tudo em projecto, como bem dizia o arquitecto Marques da Silva.525 

Acumulava o Presidente da Câmara a Presidência da Comissão que havia aprovado 

523 
Idem, ibidem. Acta da sessão de 24 de Março de 1930, II. 73v-74. 
LEITE, Albino - Para o Monumento, in "O Barcelense", de 11 de Janeiro de 1930. 

525 
* * " Vide O Barcelense, de 1 de Março de 1930. c o , 



o projecto definitivo do monumento em 1 de Fevereiro de 1930. 

Ao concurso da parte escultórica concorreram os escultores Sousa Caldas e Sousa caídas e Henri
que Moreira 

Henrique Moreira, no pressuposto da utilização do pedestal e do desenho geral do projecto 

de Marques da Silva. 

As maquetas foram expostas nas montras da Companhia Editora e vai-se in

sinuando que a escolha deve recair sobre a que apresente um porte mais simples, "de 

harmonia com a humildade cariciosa e insinuante (...) do virtuoso cidadão".526 

Nos primeiros dias de Novembro, reunirá a Comissão Pró-Monumento, composta 

pelo Conde de Vilas Boas, dr. Matos Graça, conselheiro Sá Carneiro, Padre Joaquim 

Alexandre Gaiolas, Marques da Silva e os directores dos jornais O Barcelense (monárquico) 

eA Opinião (republicano). Por unanimidade, classificaram em primeiro lugar a maqueta A maqueta de Sousa 
Caldas classificada em 

apresentada por Sousa Caldas que sintetizava, "de uma maneira inexcedível" e com primeiro lugar 

realismo, a bondade que consagrava D. António Barroso. 

Em Janeiro de 31, o engenheiro Octávio Filgueiras pedia a Marques da Silva os 

elementos do projecto do arranjo do Largo da Câmara (com exclusão do monumento), a 

fim de elaborar o caderno de encargos para essa obra. 

Na expectativa da inauguração do monumento, ainda, durante esse ano, ganhava 
corpo a realização do / Congresso Missionário em Barcelos, pretexto para uma o i congresso Missioná

rio de Barcelos 

homenagem nacional que merece a aprovação do Superior Geral das Missões, o Patriarca 

das índias, D. Teotónio Vieira de Castro, e a aprovação do Arcebispo de Braga. 

E assim a primeira semana de Setembro se transformaria numa semana nacional, 

com actos litúrgicos e solenes, a peregrinação ao Santuário da Franqueira, o Pontifical, 

a benção eucarística, a procissão das velas, com a participação de altas figuras do clero, 

autoridades civis e militares, associações, e mais de uma centena de confrarias. 

Eram os preparativos para a inauguração do Monumento a D. António Barroso, 

solenemente realizada em 3 de Setembro de 1931. 
Do auto da inauguração constam, entre outros, o Governador Civil do Distrito, A inauguração do monu

mento em 1931 

526 Vide A Opinião, de 8 de Outubro de 1930. r , 0 



representando o Chefe de Estado, o Presidente da Comissão Admnistrativa, Fernando de 

Magalhães e Meneses (com os restantes membros da Vereação), o Cardeal Patriarca de 

Lisboa, como Legado de Pio XI, os Arcebispos de Braga, Évora e Vila Real e os Bispos 

do Porto, Bragança, Viseu, Portalegre, Coimbra e Beja, as Comissões do Monumento e 

do Congresso Missionário. 

Os estudos iniciais de Marques da Silva pareciam supor a representação da figura 

do Prelado mais no trono episcopal do que entre o povo e a sua Igreja. 

A indefinição do local e a alusão insinuada ao monumento a D. Pedro V, no Porto, 

conduzem Marques da Silva ao estudo de um pedestal de base quadrangular sobre o qual 

assentaria a estátua do Bispo. 

Pedestal tripartido (um pouco à imagem das ordens ou na simbólica das partes) 

ora com a ênfase da base, ora com plintos sobrepostos e faces relevadas, ora com uma 

estatuária lateral. 

Osciliava, pois, de um vago classicismo para um ressalto de formas (a ver com 

as Artes Déco), perante as indecisões da implantação. Era, todavia, uma proposta 

engenhosa, ajustável quer à Praça da República quer a outra Praça, que a escala definitiva 

solucionaria. 

Tal aconteceria, ainda, na proposta final para a sua localização na Praça Munici

pal. 

O pedestal e a estátua mantinham os aspectos compositivos de alguns dos estudos 

iniciais, mas o conjunto ganhava um duplo significado de inscrição urbana e de releitura 

de um espaço. Homenageava um dos filhos da terra e dava à Praça um arranjo condigno. 

Como diria o Arquitecto, tratava-se de "uma operação de urbanismo municipal"-527 

A Praça era acidentada e a escadaria, vencendo o desnível, era uma solução 

inteligente, porque valorizava o enfoque do monumento, criava a progressiva imagem de 

espaços de transição, de grande peso simbólico (o dos escadóricos sacros), patamares 

5 2 7 Cfr. Carla de Marques da Silva a Rogério Calas de Carvalho, director de "O Barcelense", publicada em 31 

de Dezembro de 1938. acompanhando o artigo intitulado O Monumento a D. António Barroso. 



de aproximação à leitura dos baixos-relevos didácticos, alusivos à Fé e ao Império, inscritos 

em base alongada lateralmente e com a epígrafe Dilatando a Fé, associada a Camões 

e aos Lusíadas. 

Procura o Arquitecto ultrapassar a ideia primeira da memoração e o conjunto 

agonizava a Praça, quer buscando o alinhamento nascente dos Paços do Concelho quer 134 

pela axialidade que a rua a poente proporcionava sobre um dos corpos dos torreões do 

edifício municipal. 

O arranque do escadório desenhava um espaço limite que visualmente se desenhava 

a sul na correspondência dos extremos da Igreja matriz e do gaveto da rua das Flores 

(rua Infante D. Henrique) e rua Faria Barbosa. 

Pretendia o Arquitecto valorizar a Praça, dando-lhe escala e maior grandeza ao 

que a cercava, valorizando o edifício municipal, em face da Praça que o precede. 

Do projecto do escadório fazia parte o arrelvado e plantações arborizadas, de 

pequeno porte, que ladeariam as guardas dos degraus e retirariam a quase exclusiva 

ênfase do granito. 

O rebatimento, óbvio, que uma leitura frontal do monumento proporcionava (e quase 

exigia) de algum modo se anulava nas perspectivas várias a partir da rua de S. Sebastião 

(rua Manuel Viana), rua do Infante D. Henrique e do largo do Município que o ronde-bosse 

e as inscrições faciais exigiam, ainda, em percurso aproximativo e na similitude ou cum

plicidade do olhar sobre o sul, sobre os horizontes de Remelhe. 

A solução do pedestal e a estátua do Prelado mostravam uma nova tipologia de 

monumento, mas as estruturas de acolhimento (com o carácter extensivo do escadório 

e a atenção ao desenho urbano) constituíam uma quase invariante, já verificável no 

monumento a Afonso de Albuquerque, em Lisboa (1893), no monumento ao Infante D. 

Henrique no Porto (1894) no monumento ao Pintor Marques de Oliveira (no jardim de S. 

Lázaro, no Porto (1927), no monumento ao Dr. José Domingues de Oliveira, em Leça da 

Palmeira (1926-27), com busto de Teixeira Lopes, e no monumento a João Franco em 

Guimarães (1932-34), com busto, também, do mesmo escultor (num jogo de ressaltos. 



vindos das Artes Decorativas e da simbólica miniaturizada do castelo e suas torres.) 135 

Ultrapassava o Arquitecto o conceito arqueológico de "monumento", redobrando-

-Ihe a função pela vivência dos espaços, ora de esplanadas, ora de leitura, ora de 

acolhimento, com o "sentido de espaço original" que José-Augusto França via no projecto 

do monumento ao Infante, no Porto. 

Como imagens eloquentes de leitura da cidade ficavam, apenas, o Monumento 

das Guerras Peninsulares e o do Marquês (irrealizado), dentro da mesma tipologia e da 

mesma semântica "beauxartiana"; como excepção, no restrito campo, restavam os mo

numentos a José de Alpoim, em Mesão Frio (com escultura de Simões de Almeida Sobrinho) 

528 e o busto a Joaquim Rodrigues Pinto (director da Companhia Aurifícia), no Porto, com 

escultura de Teixeira Lopes (1905) e o Monumento ao Infante D. Henrique, em Sagres 

(1934), noutro registo, com o peso simbólico que o sítio e a ideologia lhe conferiam (num 

quadro sucessivo de irrealizações, ao sabor da cíclica mítica do Mar e das Descobertas 

e das suas metáforas!). 

528 

O jornal O Comércio do Porto empenha-se na conclusão do monumento a José de Alpoim em Mesão Frio, 
sua terra natal; Marques da Silva desenhou o pedestal. A subscrição e contas das despesas do monumento foram 
publicadas no Comércio do Porto, de 9 de Julho de 1924. S ^ S 



3. A ARQUITECTURA RELIGIOSA 



3.1. A nova igreja de Cedofeita 

Como escrevemos, já em 1896 se verifica que a Confraria do Santíssimo Sacra

mento de Cedofeita havia feito as primeiras diligências junto de Marques da Silva no o sitio do Priorado 
e a nova igreja de 

sentido de "tirar a planta", em terrenos da Quinta do Priorado, para a construção de uma Cedofeita 

nova igreja.529 

Em Outubro de 97, a Confraria apresenta o esboço de um projecto inicial, com o projecto iniciai de 
Marques da Silva 

evidências neoromâncas, em prática ecléctica, um misto de referências a Abadie, no Sacré 

Coeur, em Paris, ou a Vaudroyer (1803-1872), na catedral de Marselha. 15 

Uma vasta cúpula, com lanternim e tambor, assentaria sobre um corpo central 

rematado por um frontão assente lateralmente num par de colunas adossadas, colocadas 

sobre um forte embasamento, com nichos. 

Neste corpo central, de dois andares, inscreve-se a porta principal, encimada por A caracterização 
do projecto 

ampla baia, com vasta rosácea e três janelas rasgadas, um todo ladeado por duas torres, 

com estruturas montantes, que, em triplo ordenamento em fachada, ultrapassam o vértice 

de remate da fachada e aí ficam, no último segmento, as sineiras com cúpulas e cruzes 

de remate. 
Vide I Parte, Cap. Ill, p. 144 e seguintes 537 



Um conjunto simétrico, com dois elementos laterais, correspondentes ao transepto 

(compondo uma planta em cruz latina), mas com uma fenestração no alçado que nos 

permite supor, ainda, uma planta de nave central e duas naves laterais. 

Em termos compositivos, dir-se-á que o esboceto mostra uma construção excessiva 

para o local disponível ou, se realizada em escala ajustável ao sítio, miniatu riza ria aspectos 

formais, encadeados no léxico, que dificilmente suportariam essa miniaturizaçâo. 

Mas interessa verificar que esta imagem de grande peso visual e de massa 

excessiva, com outro entendimento do local, de algum modo a retoma Ventura Terra em 

data posterior, em Viana do Castelo, no Monte de Santa Luzia (1903), com o poder enfático 

das rosáceas que se repetem lateralmente e anulam, em diafragmas de luz, o peso das 

volumetrias. 

O estudo de Marques da Silva apresentado à Mesa da Confraria, presidida pelo 

juiz António José Gomes Samagaio, foi objecto de várias observações (aí pesando as 

considerações do dispêndio) e nessa sessão foi cometida ao Arquitecto a elaboração do A elaboração do 
projecto definitivo 

projecto definitivo, com as alterações propostas.53° 

ResoMdas as pendências quanto ao espólio do Convento e Igreja de S.Bento da o espolio do convento 
da Avé-Maria 

Avé-Maria, encaminhada a resolução quanto à ocupação de terrenos do Priorado pelo 

arboricultor Moreira da Silva, desapareciam as dificuldades que obstavam a que se desse 

princípio à construção dos alicerces, urgia pedir-se ao Governador Civil autorização para 

se dar início à construção, dizendo-se, à data,5 3 1 que se desse incremento às obras 

conforme a planta aprovada por unanimidade. 

A Irmandade havia tomado posse da Igreja de S. Bento da Avé-Maria e o con

selheiro Pina Calado, Governador Civil, incansável na defesa dos direitos da Confraria, 

procurava entregar-lhe a posse da parte restante do Convento. 

Procedia-se à demolição da Igreja, quando falecia o Cardeal D. Américo e era 

nomeado Bispo do Porto D. António Barroso. 

5 3 0 A.CS.S.C. - Livro de Actas da Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia de Cedofeita, 1894-1911, f l . 

18-18V 
5 3 1 Idem, ibidem, Sessão de 17 de Setembro de 1898, f l . 21-22v c o o 



No primeiro dia de Outubro de 1899, o novo Prelado benzia a primeira pedra para Bênção da primeira pedra 
da igreja de Cedofeita por 

a nova igreja de Cedofeita, com solene Te-Deum. já após a divulgação do alçado do D Antonio s a , ^ 

projecto definitivo, datado de Setembro desse ano, e já após o assentamento da venda 

de alfaias e de mais objectos que houvesse conveniência em não conservar, provenientes 

de S. Bento da Avé-Maria, pois a igreja há-de ser levantada com as ofertas e esmolas 

dos fiéis para substituir, como paroquial, a antiga Colegiada. M2 

Dito projecto "joanino", o seu alçado principal é composto por dois corpos até ao o projecto -joanino-. 
Sua caracterização 

nível da cornjja geral, rematada por um frontão historiado. No piso térreo, com um escadório 

de fora a fora, no corpo saliente, há um ritmo alternante de vãos e cheios, com um tramo 16 

central correspondente ao portal ladeado por fortes colunas dóricas, duas portas extremas 

e duas portas/edículas entre pilastras, estabelecendo a passagem para o segundo andar 

com o forte desenho da modenatura e consolas, um baicão entre os pedestais, de forte 

marcação, suportando as figuras de Maria e S. Martinho, patrono de Cedofeita. 

De um ritmo quíntuplo passa-se para um ritmo ternário, de três vãos, com janela 

central, com vitrais, e duas falsas janelas laterais encimadas por duas pequenas janelas 

quadrangulares, com a marcação homogénea das quatro pilastras ornamentadas. 

A ligação entre estes dois andares, se é proporcionada pelo crescendo ascensional 

do alçado e peto eixo central da composição, é ainda possível pela solução maneirista das 

aletas laterais, de copiosa e não explícita ornamentação. 

Sobre a cornija, uma platibanda com ressaltos, levanta-se a torre composta de 

duas plataformas (a dos sinos e a dos lantemins), interligadas por colunas supostamente 

embebidas, de capitéis coríntios e tendo no arranque das bases esculturas sedentes, um 

conjunto redundante que a cúpula/torreão, quadrangular, remata, segurando a cruz 

formalmente rebuscada. 

A marcada estereotomia do granito, a ênfase das cantarias, o recurso à escultura 

relevada e à estatuária tornam a fachada num jogo compósito involutivo, de soluções A escultura relevada e 
a estatuária 

532 Vide auto da inauguração in BRANDÃO, Domingos de Pinho - A freguesia e Colegiada de Cedofeita / Notas 
dispersas da sua história [...] in "Aleluia", Ano I, ns 6 e 7, Setembro/Outubro, 1960 
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eclécticas, sem a relativa unidade formai e semântica que os primeiros esbocetos continham. 

A planta releva, isso mesmo, o peso das cantarias, os paramentos compactos de A planta e as suas 
componentes 

um espaço e planta quase basilical (não fora a existência das duas circulações laterais 136 

internas que distribuem sobre a nave e sobre o transepto de pouca evidência nos alçados 

laterais), a forte ancoragem dos elementos montantes que configuram o átrio e estruturam 

o transepto e a capela-mor. 

Este peso visual era óbvio no volume de construção, na solução da capela-mor, 137 

com cripta, forte desenho das pilastras, marcada modenatura e elementos decorativos, 

como o inacabado desta ainda hoje comprova, na desnecessidade dum tempo sociológico 

e na afasia económica que se provava e comprovaria. 

Vendiam-se materiais, ora particularmente ora em actos de arrematação, havia 

que fazer o apeamento e remoção da igreja de S. Bento, com subsídios governamentais, 

lentos e a prestações, e com a "temerosa crise" a diminuir os orçamentos previstos. 

Reclamava a Confraria, em vão, a ajuda do Prelado, lembrando-lhe a verba que 

anualmente a Colegiada dà para o seminário e que deveria ser aplicada, antes, na cons

trução. As subscrições empreendidas não davam os resultados esperados, pensava-se em subsídios, subscrições, 
derramas e inscrições 

derramas que a Junta da Paróquia lançasse sobre as contribuições do Estado, na con

tracção de um empréstimo, ou contava-se com as dotações de algum irmão, como as de 

José da Silva Rodrigues e do Cónego Jeremias António Ribeiro. 

O falecimento destes foi o suficiente para se pensar na paragem das obras, julgada 

imprudente, em consequência de a "obra de arte" feita ficar exposta à acção do tempo. 

As dificuldades iam aumentar com o tempo. 

Recorre-se à venda de inscrições que a Confraria possuia ou procura-se, mais 

uma vez, do conselheiro Campos Henriques a intermediação junto do Ministério das Obras 

Públicas para a concretização de promessas feitas. 

O juiz da Confraria, António José Gomes Samagaio, vai contribuindo com mais o juiz da confraria do 
Santíssimo Sacramento de 

benefícios e donativos e importantes donativos foram oferecidos pela família Gomes Pinto. Cedofeita, António José 
Gomes Samagaio 

Na sessão de 3 de Setembro de 1904, informava o Juiz da brevidade com que 
540 



foi resolvida a pretensão da Confraria para autorização da venda das inscrições, mais uma 

vez por intermédio do ex-ministro da Justiça Campos Henriques ( a quem a Irmandade 

devera a cedência da igreja e parte do espólio do convento de Avé-Maria).533 

Em Maio de 1905, a Mesa é convocada pelo seu juiz para a apresentação do 

projecto de construção, medições e orçamento das obras iniciadas que Marques da Silva, 

por sobrecarregado, só agora apresentara. Verifica-se que a Confraria não estava for

malmente habilitada com a necessária autorização para aquelas obras. 

A totalidade da obra era calculada, então, em 13O00OS0O e, embora considerada 

elevada, "o género de construção não permitia que fosse reduzida sem grave prejuízo das 

condições estéticas e da solidez que deve possuir e lhe são indispensáveis", pelo que 

projecto, medição e orçamentos são aprovados por unanimidade.534 

O Governador Civil aprova tais deliberações no sequente mês de Agosto. 

A morte do industrial José da Silva Marinho, cunhado de António Samagaio, foi 

pretexto para modestas manifestações da Mesa que foram a causa de novo donativo das Donativos 

famílias Marinho, Samagaio e Soares da Costa, familiares do extinto. 

Acrescia, por testamento, o legado de José Monteiro Guimarães mas era inevitável Disposições testamentais 

a contracção do empréstimo, amortizável em 30 anos, que é autorizado por decreto de 

21 de Abril de 1906. 

Ganha corpo a ideia de se celebrar uma primeira missa na Capela-mor em 8 de 

Dezembro desse ano, pese embora a opinião contrária do Padre Carlos Ferreira Maia, 

porque a humidade incomodava os fiéis e a pia baptismal não tinha condições higiénicas. 

O retrato do conselheiro Campos Henriques é pintado por Júlio Costa e exposto na galeria 

dos benfeitores. 

Em 1906 foi inaugurado o culto na capela provisória da igreja, tendo, aí, celebrado A inauguração do culto na 
Capela-mor em 1906 

D. António Barroso a primeira missa, em 8 de Dezembro, e no dia seguinte o D. Prior. 

533 Fora Ministro da Justiça no gabinete regenerador presidido por Hintze Ribeiro em 1900. Após o regicídio foi 
novamente nomeado Ministro da Justiça no ministério chamado de "acalmação", sob a presidência do vice-
almirante Ferreira do Amaral. 
534 A.CS.S.C. - Livro de Actas da Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia de Cedofeita, 1894-1911, II. 

32-32V 541 



A Junta da Paróquia de Cedofeita concorre no cofre da Confraria com uma derrama 

lançada para as obras da igreja e entrega-lhe quatro centenas de obrigações, de quarenta 

contos de réis, para a Confraria ir vendendo, aplicando o seu produto na obra da igreja, 

e eram averbadas à Confraria. 

Por testamento de António Rodrigues Quelhas e Manuel Rodrigues Semide, obtinha 

a Irmandade dois legados, totalizando 300 OOOSOOO réis. 

Implanta-se a República e o Governador Civil, Dr. Paulo Falcão, por alvará de 15 A implantação da 
República e a dissolução 

de Dezembro de 1910, dissolve a Mesa da Confraria, instalando uma Comissão Admi- ^ Mesa da confraria 

nistrativa encarregada de gerir os seus negócios, sem limitação de tempo, enquanto não 

fosse legalmente substituída. 

Um alvará do Admnistrador do Bairro Ocidental marcava o dia 19 de Dezembro 

para a Mesa dar posse à Comissão nomeada. M5 

Congratulava-se António Samagaio por a Mesa não ter sido dissolvida por ir

regularidades, mas unicamente por causa do Decreto de 28 de Outubro último, aprovei

tando para agradecer todos os donativos, realçando a esmola anual de 500 OOOSOOO dada 

pelo D. Prior de Cedofeita e os relevantes serviços que Marques da Silva tem dispensado 

à Confraria. 

No acto da entrega dos haveres desta, com a presença do cidadão Libânio José 

de Almeida, José Lopes Martins e António José Simões (três dos nove nomeados),53b 

verifica-se existir o saldo de 337S225 réis. 

O novo juiz, Libânio José de Almeida, eleito na sessão de 27 de Dezembro de NOVO juiz da irmandade 

1911, acha injusto o empréstimo contraído pela Junta da Paróquia; a Confraria devia 

prescindir das obrigações mas deveria, porém, continuar as obras conforme os seus 

recursos. 
José Lopes Martins, tesoureiro, entende que se deverá propor a suspensão das A proposta da suspensão 

das obras 
obras, sobretudo porque, quando da contracção do empréstimo, em 1908, os actuais 

535 Idem, ibidem, Actas da Sessão de 19 de Dezembro de 1910, ti. 41v-42v 
536 Era constituída por Libânio José de Almeida, José Lopes Martins, António José Simões, Luis Martins, Joaquim 
de Castro Silva, Octávio Joaquim Machado e António Pereira de Sousa e Silva. RAO 



membros da Comissão o combateram, por o reputarem injusto e porque julgavam des

necessária uma nova igreja paroquial "tão sumptuosa como a que anda em construção". 

Seria, pois, uma incoerência a prossecução das obras. Assentam que a freguesia tem 

muitas igrejas, não carecendo de mais um templo tão grandioso "como o que se projecta 

construir à custa dos paroquianos".K7 Apenas aceitava a nova Mesa a continuação das 

obras até Janeiro, a fim de os operários terem tempo de procurar trabalho. 

A lei da Separação do Estado e da Igreja lança uma mais ponderada reflexão no A lei da separação do 
Estado e da Igreja 

seio da Comissão e Paulo Cantos, um dos seus membros, declara, na sessão de Agosto 

de 1911, que a qualidade de republicano obriga a deveres cívicos "cujos princípios são 

basilares para quem quiser com coerência harmonizar os seus actos com as suas doutrinas" 

e, por isso, a Comissão Admnistrativa tem de cumprir uma missão de paz e não de 

desordem. 

Reflexão entendida pelo presidente Libânio da Silva que propõe que António José 

Gomes Samagaio escolha, entre os irmãos da Confraria, uma comissão que estude o 

caminho a seguir a bem da Confraria, de acordo com as leis da República. 

Demissionária a Comissão Administrativa, nova Comissão é nomeada pelo Governador 

Civil, Dr. Nunes da Ponte, presidida pelo cidadão Luís José de Pina. 

Há um vaivém burocrático entre a Confraria, a Junta da Paróquia, o Administrador um vaivém burocrático 

do Bairro Ocidental, a Câmara Municipal do Porto (sobre a ocupação e demarcação de 

terrenos camarários.). 

Invoca-se que o terreno e a parte da igreja já construída está debaixo da jurisdição 

da Comissão Jurisdicional dos Bens das Corporações Religiosas. A Comissão 

Concelhia da Administração dos Bens da Igreja do Bairro Ocidental pretende a entrega 

pela Confraria da nova igreja paroquial, invocando o decreto de 22 de Agosto de 1911. 

Reage a Confraria, agora presidida por José Joaquim de Oliveira Sampaio, visto 

a citada lei não ser aplicável à nova igreja paroquial onde se celebram actos do culto 

537 A.C.S.S.C. - Livro de Actas da Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia de Cedofeita, 1894-1911, Acta 

da sessão do dia 27 de Dezembro de 1910, II. 42v-43v 



desde 8 de Dezembro de 1906 até 18 de Dezembro de 1910. "como era a opinião de 

um douto advogado", consultado pelo irmão António José Gomes Samagaio. 

No seio da Confraria, lembra-se a conveniência de se continuarem as obras, desde 

que a Junta da Paróquia satisfaça o pagamento dos juros das obrigações que a Confraria 

possui do empréstimo daquela Junta, contraído em 1908, e que não têm sido pagos.538 

Falecia, nesta data, o D. Prior de Cedofeita. António Maria Correia de Bastos Pina, Falecimento do Prior de 
Cedofeita António Mana 

que concorrera durante anos com donativos vários para as obras da nova igreja. correia de Bastos Pina 

António Samagaio, na sessão de 7 de Setembro, reafirma os pareceres tomados 

sobre o direito da Confraria exigir os juros em dívida.539 

Por unanimidade, é resolvido prosseguir as obras, no pressuposto da coaptação 

das receitas a tal destinadas e com o propósito de no primeiro domingo de Outubro principiar 

a haver missa aos domingos e dias santificados, na capela da Senhora da Conceição da 

igreja nova, a expensas de António Samagaio.540 

O tesoureiro Libânio de Almeida, que em 1908 se havia oposto à contracção de 

um empréstimo pela Junta da Paróquia de Cedofeita para as obras da igreja paroquial, 

po ro julgar ilegal, pensa hoje diferentemente, "os seus amigos políticos censuram-no, 

acusando-o de incoerente, quando ele apenas não é um sectário irasc'rvel". 

Não quer indispôr-se com os correligionários, mas não quer que a Confraria deixe 

de receber o que legitimamente lhe é devido. Por isso, só encontra como saída a sua 

própria exoneração. 
António Samagaio é posteriormente eleito para o cargo de Tesoureiro e, na António samagaio irmão 

benemérito e juiz 

Comissão, é proposto que lhe sejam concedidos os diplomas de irmão benemérito e juiz honorário da contraria 

honorário da Confraria, visto ser o maior dos seus benfeitores. M 1 

A 7 de Junho de 15, falecia António Samagaio, "carácter lídimo", "protótipo 

da honra e da dignidade". Era à data do falecimento vice-provedor da Ordem do Car- Falecimento de António 
José Gomes Samagaio 

538 Idem - Acras da Mesa Admnistrativa da Confraria do Santíssimo Sacramento de S. Martinho de Cedofeita, 1911-
1927, Acta da Sessão de 10 de Agosto de 1913, fl. 33-35 

539 Atingiram em 1 de Outubro próximo a importância de 4 896S0O 
540 A.CS.S.C. - Actas da Mesa Admnistrativa [...] 1911-1927, tl.35 
541 Idem - ibidem, Acta da sessão de 25 de Janeiro de 1914, II. 39-40 5 4 4 



mo.5 4 2 

Momento aproveitado pela Comissão Concelhia da Administração dos Bens 

da Igreja para tentar, mais uma vez, a entrega da secretaria da Confraria, "violência 

que se pretende fazer à Confraria, como que ela não fosse uma corporação bem genuí

na e caracterizadamente portuguesa, constituída desde séculos, ao abrigo das leis do 

país", s*3 

Na capela-mor, inconclusa, as Confrarias do Santíssimo Sacramento e de Nossa 

Senhora do Rosário promoveram solenes exéquias em sufrágio da alma de Gomes Sa-

magaio, realizadas a 7 de Julho seguinte. 

Em Julho de 17. tomava posse uma nova Comissão Administrativa, sendo juiz 

Duarte de Brito Vidal Pereira e Resende; a Confraria consigna o seu pesar pelo incidente 

com D. António Barroso que Alexandre Braga, Ministro da Justiça, acaba de expulsar da 

sua diocese e limítrofes. 

O estado financeiro da Confraria não lhe permite continuar a pagar os encargos o estado financeiro da 
Confraria 

do empréstimo por ela contraído em 21 de Abril de 1906; o decreto de 16 de Novembro 

de 17 manda entregar à Junta da Freguesia de Cedofeita todos os materiais da nova 

igreja em construção, bem como os móveis que pertenceram à igreja do extinto Convento 

da Avé-Maria, e dos quais a Confraria é legítima possuidora, e as 272 obrigações do 

empréstimo contraído pela mesma Junta, em 1908, e que estava legalmente averbado à 

Confraria, como já afirmámos. O mesmo decreto autoriza a Junta a demolir a referida 

igreja! 

São medidas descricionárias, contrárias à Lei da Separação, porque é sentimento As medidas descncionárias 

geral que "guardar e conservar" não é o mesmo que "demolir". E não era! 

Os tribunais são favoráveis às posições da Confraria, mas a autoridade admi- os tribunais e as posições 
da Confraria 

nistrativa tenta receber as alfaias, em prata, que haviam sido do Convento.5M 

542 Sobre a personalidade de António José Gomes Samagaio vide BRANDÃO, Domingos de Pinho - A freguesia 
e Colegiada de Cedofeita / Notas dispersas da sua história [...], o.c. 4, Julho, 1960. p.3 
543 A.C.S.S.C. - Actas da Mesa Administrativa /.../, 1911-1927, Acta da sessão de 15 de Agosto de 1915, fl.43 
544 Idem, ibidem, ». 73-74 
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Em Maio de 22, Francisco Pereira Machado Júnior. Juiz da Confraria, diz estar 

de posse dos haveres que, em tempos, tinham sido indevidamente arrolados pela au

toridade, após pleito com o Estado. 

Pelo termo da entrega, a Comissão Concelhia dos Bens da Igreja dava posse à 

Confraria do terreno e edifício que nele se anda a construir, de todo o material da igreja, 

coros, obra de talha, órgãos, sinos, trono, altares, imagens, banquetas que pertenceram 

ao Convento da Avé-Maria, com excepção das obrigações do empréstimo contraído pela 

Junta da Paróquia e das alfaias da Colegiada de Cedofeita, por não se encontrarem na 

posse da Comissão Concelhia. 

Em sessão extraordinária, em Março de 23,M5 as Confrarias do Santíssimo Sa

cramento de Cedofeita e a de Nossa Senhora do Rosário apresentaram as boas-vindas 

ao novo Abade, Dr. António Valente da Fonseca, e pronunciavam-se sobre a continuação o novo Abade António 
Valente da Fonseca 

das obras da nova igreja paroquial. 

É reconhecida a inadiável necessidade do recomeço, sempre adiado, porque a 

freguesia é uma das maiores e mais religiosas da cidade e não tem um templo digno. 

Empenha-se o novo Abade na colheita de donativos, pelo que lhe é concedido o empenhamento nas 
obras 

o titulo de Juiz honorário. O mesário João Soares da Costa disponibiliza dinheiros pessoais 

para a compra de uma faixa de terreno municipal, junto à rua da Carvalhosa, e as obras 

foram, de facto, retomadas. 
Há agora um conjunto de peças assinadas pelo Arquitecto, datadas de Setembro A retoma do projecto e 

peças desenhadas de 

de 1924, que nos permitem concluir do grande volume de construção a fazer, num programa Marques da silva, em 

ambicioso, comprometido com as primeiras realizações que finalmente o inviabilizariam. 

A provisão do novo Bispo para a transferência de algumas ruas da freguesia de 

Cedofeita para a nova freguesia do Santíssimo Sacramento, por ele criada, não foi um 

acto de prudência episcopal (mas certamente de realismo), mas significava, noutro en

tendimento, que a cidade se expandia para poente. 
Em 1928, a Festa do Corpo de Deus é celebrada na igreja paroquial e em 11 de 

Idem, ibidem, ti. 79-80 546 



Novembro de 1929 foi a parte construída inaugurada e aí se começaram a realizar os inauguração da parie 
construída em 1929 

actos do culto paroquial. 

Os interesses do Prior centram-se na construção da residência paroquial, pelo que 

se tornava necessário obter quantia precisa. A Confraria obtinha do Governo Civil au

torização para a realização de obras na Igreja, com o saldo existente, evitando o concurso. 

Escasseavam porém as verbas, propôe-se a venda de dois altares que foram de S. Bento 

da Avé-Maria. O pároco da freguesia, Pe. António Brandão, auxilia a adaptação do salão 

anexo à igreja paroquial para servir de sua residência, concluindo-se as obras. 

O arquitecto Baltazar de Castro, director interino dos Monumentos Nacionais do 

Norte, autoriza a Confraria a remover os sinos da velha para a nova igreja de Cedo- os Monumentos 
Nacionais do Norte e o 

feita ^ e a confraria cura de garantir o culto da velha igreja, logo que lhe seja para esse restauro da igreja 
românica de Cedofeita 

efeito entregue. 

Foi acerte o monumento que estava no claustro da igreja velha, para ser colocado 

em frente do Largo do Priorado e, em 2 de Setembro de 34, na Direcção dos Monumentos 

Nacionais do Norte, era assinado o auto de entrega do edifício da igreja românica de S. 

Martinho de Cedofeita do Porto, monumento nacional, que, após as recentes obras de 

conservação e restauro, se encontrava em "estado de asseio e acabamento", compatível 

com o exercício do culto.M 7 

A Confraria recebe, ainda, alguns legados pios, recebe compensações da Junta A cedência de terrenos 
para o Liceu Rodrigues 

de Construções Escolares, pela cedência e troca de terrenos para melhor definição dos ^ Freitas 

limites do Liceu Rodrigues de Freitas, que Marques da Silva, autor do projecto, procurava 

concluir. 

Em 36, o Abade António Brandão diz que a sua habitação é imprópria para morada 

e foi prejudicado o ensino da catequese pelo alargamento do terreno do Liceu, propondo 

à Mesa a construção de uma casa para sua moradia, a qual ficaria para os seus sucessores 

e para o ensino da catequese e patronato de crianças, tendo apresentado, para tanto, um projecto de Marques 
da Silva de uma Escola/ 
/Patronato 

5 4 6 Idem, Adas das reuniões [1927-1941], Acta da sessão de 14 de Maio de 1933, fl. 49-51 
547 Idem, ibidem. Acta da sessão de 2 de Setembro de 1934, ti. 64-67; cfr. Ordem de serviço de 26 de Março 
de 1934 da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. 5 4 7 



um projecto do Arquitecto Marques da Silva, no pressuposto da comparticipação do Estado 

na sua construção e, ainda, na continuação das obras da igreja. 548 

As dificuldades eram, todavia, insuperáveis. A igreja foi visitada pelo Ministro das 

Obras Públicas, Duarte Pacheco, a fim de se chegar a acordo para a continuação das visita de Duarte Pacheco. 
A proposta da demolição 

obras. Defendia, então, o Ministro que o corpo principal devia ser feito de forma a poder das o^^ da j g r e j a 

receber toda a obra de talha da igreja de S. Francisco que a direcção dos monumentos 

Nacionais pensava em retirar! Ou lembrava, como alibi, que se demolisse o que estava 

feito e que se fizesse nova construção, mais simples. 

Era um 'atentado a tantos sacrifícios" - dizia o Abade. Combinara-se, pois, simplificar 

a planta, mde forma a não desmerecer do que já está feito." 

Conclui a Irmandade que nada se poderá esperar das estâncias superiores. Esperar- Estratégias 
inconsequentes da 

se-ia por um novo projecto que Marques da Sirva deveria elaborar, para, então, se resolver contraria 

em definitivo. 

Estávamos em Março de 1941. Já era muito tarde. M ? E o Arquitecto recordava 

idênticas estratégias (ou estratagemas!) em Guimarães. 

Em 1962, a l 9 sub-secção da Direcção Geral do Ensino Superior era de parecer 

que não deveria ser autorizada a igreja de Cedofeita, com obras paralisadas há longos 

anos, 'porquanto a construção existente, embora nela se efectue o culto, é parte de um 

projecto de uma igreja, de dimensões exageradas e arquitectura pesada, que não só, por 

tal motivo, não deveria merecer aprovação, mas ainda pelo seu custo que seria muito 

elevado e certamente quase impossível a sua realização". 

Deste modo se informava, em anexo, o Programa de Construção da Nova Igreja 

Paroquial de S. Martinho de Cedofeita, de 1963. 

O projecto que virá a ser executado é do arquitecto Eugénio Alves de Sousa, de o projecto de uma nova 
igreja do arquitecto Alves 
de Sousa 

5 4 8 A.M.S. - Escola - Patronato de Cedofeita, Porto; Marques da Silva projecta uma escola/patronato a construir 

num anexo à igreja paroquial de cujo programa constava uma grande sala destinada ao ensino da catequese e 

a sessões de cinema. O projecto é datado de 19 de Junho de 1937. com cálculos do engenheiro civil Jorge Vieira 

Bastian. Assumiria a obra o mestre de obras Joaquim da Silva, morador no Largo do Priorado. O projecto acompanhado 

de um requerimento do Juiz da Confraria, José Soares da Costa, não foi sequer apresentado à Comisão Administrativa 

da Câmara do Porto. 
5 4 9 A.C .S.S.C. - Actas das reuniões [1927-1941], Actas da sessão de 30 de Março de 1941, ti. 118-119 5 4 8 



uma geração de transição de Marques da Silva para Carlos Ramos. E um projecto de uma 

conseguida racionalização sobre a primitiva tenda dos cristãos e é, sobretudo, marcado 

por uma nova concepção de um espaço litúrgico total (de acordo com as determinações 

do Concílio Vaticano II), com fortes linhas de convergência e ascenção, que a obliquidade 

das paredes acentua, na visão frontal da encenação e na comunhão com um Deus celestial. 

Mas não diferiam muito os processos de arrastamento da construção, até aos nossos 

dias, num rosário de dilações. "^ 

A torre dos sinos foi terminada em 1991 549 



3.2. A Igreja de S. Torcato de Guimarães 

Só um grande fundo de espiritualidades e de religiosidade popular explicam S. 

Torcato. 

Se não é possível abonar-se com documentos o que se relata ou o que é omisso 

nos relatos quanto a S. Vitor bracarense, ou a outros mártires, como os Santos Torcato, s. Torcaio e o «undo 
de espiritualidade 

Cucufate e Susana, e ainda quanto aos primeiros bispos de várias dioceses,551 a tradição 

criou à volta de S. Torcato um fundo lendário e um culto que o transformam em facto 

religioso, sociologicamente rico. 

S. Torcato nasceu e viveu na futura Terra Portucalense, exemplo de humildade 

e amor ao próximo, e perdeu a vida para salvar o povo da diocese de Braga de que era 

Bispo. E mais diz a hagiografia que, quando os sarracenos invadiram a Península e A hagiografia 

avançaram para o norte, em sanhas de ferocidade, o Santo com escassos homens se 

dispôs a ir ao encontro do chefe dos infiéis, pedindo-lhe que o seu povo fosse poupado, 

mas mantendo-se cristão. O chefe mouro matou-o, martirizando-o. 

Avoluma-se o fundo do maravilhoso da lenda, onde a heroicidade se amplia na Heroicidade e santidade de 
S. Torcato 

santidade, regada no martírio, num espaço tópico (um lugar do sagrado e de hierofanias), 

num tempo de afirmação do proto-cristianismo ibérico. 

Torcato, Santo e Mártir, fora bispo de Toledo, do Porto e antístete da diocese de 

Braga. Se Toledo "fora o primeiro teatro das virtudes de Torcato", o local de S. Torcato, 

de Guimarães, "fora epílogo trágico" e a "ante-câmara do Céu". 

A incorruptibilidade do seu corpo, o aparecimento das primeiras relíquias do Santo, 

o lugar do martírio, anunciado pela estrela radiosa sobre o bosque, e a fonte milagrosa o Mártir 

e perene brotando junto ao seu corpo (encontrado por frades bentos), a ruralidade do 

sítio constituem algumas das constantes dos santuários do norte do País, dentro do contexto 

contra-refomnista da incentivação dos santos locais, do culto das relíquias e peregrinações 

e da emulação que também os explica. 

OLIVEIRA . Miguel de - História Eclesiástica de Portugal , Lisboa , União Gráfica, 1940, pp-14-15. 
550 



O santuário de S. Torcato tem uma génese rural e popular que em parte o afasta o santuário de s. Torcado e 
a génese rural e popular 

dos santuários marianos e cristológicos, de maior empenhamento arquipiscopal, ou antes 

se inscreve na sutura de uma lógica de poderes onde se afrontam, com diferentes astúcias, 

os poderes temporais e o espiritual. 

S. Torcato era o orago de uma das freguesias no termo de Guimarães. O seu culto 

é tido por recuado e organizado por uma Confraria, pelo menos a partir de 1691. 

A hagiologia eclesiástica liga o cadáver intacto do Santo a um senhor da Igreja, 

Torcato Félix, Arcebispo de Braga, martirizado, como se afirmou; o imaginário popular é 

feito de uma teia mais pessoal que, se não desdenha essa ascendência do Santo, mais 

o liga a um homem vestido pobremente, com cajado de pau, que o tempo preservou na 

incorruptibilidade. 

Não há assim, como se escreveu, uma tradição única e totalizadora da adoração 

a S. Torcato, mais um santo arcebispo para a Igreja e apenas um santo para o povo.552 

À primeira tradição responde a hagiografia oficial pela via do martírio (os primeiros 

mártires cristãos); a posição popular materializa-se numa crença explícita, num culto, com 

radicação local e valores de eficácia, que a posse do santo e a imemorialidade do tempo 

garantem. 

O sentido tópico (tal como S. Gonçab, em Amarante), a materialização em lugares 

de memória, como a velha ermida que guarda o capo do Santo, a fonte que se lhe agrega, 

as pretendidas usurpações do Santo, acentuam a radicação de um culto que os motins 

populares (que a História regista) acentuam em tradição e propriedade (ou apropriação). 

É esta dúplice atitude perante o fenómeno religioso - uma eclesial, outra popular A atitude eciesiai e a 
popular 

- que explica, na divergência ou na sua superação a edificação do Santuário de S. Torcato, 

ao longo dos séculos XIX e XX. 

Não nos cabe analisar esta duplicidade mas verificá-la-emos, na necessidade, no 

próprio ritmo das obras, com a diferente ponderação dos intervenientes ou na man-
5 5 2 SILVA , Augusto Santos - S.Torcato , 1805: O Povo , A Religião , o Poder (Análise de um motim de província) 
in "Igreja e Sociedade no Portugal Contemporâneo", Porto, Centro de Estudos Humanísticos,1979, pp-15- 82. 



comunação de propósitos atinentes à sua realização. 

Julgamos dever interligar o motim de 1805 (reedição da resistência dos torcatenses, 

jã no século XVI)553 à construção do Templo/Santuário. 

Na ordem dos factos, verifica-se que. em 1804. se pretende fazer a elevação do A elevação do corpo 
de S. T or cato 

corpo de S. Torccrto, mas pela organização eclesiástica, cumpria haver o beneplácito da 

Colegiada de Guimarães, padroeira da paróquia, e do Arcebispo da Diocese. 

A elevação implicava, pois, a autorização do Arcebispo de Braga, a organização 

de um processo canónico que, após a sua conclusão, se traduzia na aceitação pastoral 

e no patrocínio das festas pelo Arcebispado. 

O Arcebispo, de facto, a elas presidirá, em 30 de Junho daquele ano. Era a implícita 

aceitação de um culto popular (certamente expresso), mas também a sua domesticação 

ou o tentame de esvaimento no suposto espaço unívoco das liturgias, com a procissão 

da trasladação do corpo da capela para a contígua igreja paroquial, da Colegiada. 

Invadem-se e cruzam-se os territórios laico e o sagrado e há, sobretudo, uma A apropriação do santo 

tentativa da apropriação do Santo que a criação, peb Cabido, de uma irmandade, paralela 

à velha Confraria, demonstrava sem rebuços. A exposição do Santo, para além do tempo 

assente, era sinal da calculada jurisdição da Colegiada. 

A amotinação popular, o retorno do corpo do Santo da igreja do Padroado para os motins populares 

a pequena capela anexa, de Santa Catarina, impedem a trasladação das relíquias e a 

reconstrução do altar dentro da igreja do Padroado. Recuará o Arcebispo perante a extensão 

do motim, até à intervenção real. 

Em termos de Sociologia religiosa era interessante verificar o modo como di

ferentemente se articulavam estes três poderes que, agora, se punham em presença, A articulação dos poderes 

Expressa-se a piedade da Realeza (e o seu arbítrio), invoca-se a responsabilidade 

eclesiástica, mas reclama-se a humildade dos populares, numa nítida hierarquização dos 

poderes. 

5 5 3 O motim de 1501 foi ocasionado pela carta de D. Manuel enviada ao Cabido da Colegiada de Guimarães, 

achando desejável a trasladação do Santo para a Vila. que o Cabido, a Câmara, os nobres e o povo com danças, 

festas e música, tentaram executar. 5 5 2 



Da dinâmica destes (ou, melhor, das suas próprias contradições) chegamos, afinal, 

ao reconhecimento exclusivo da Confraria popular, com a aprovação, pelo monarca, dos 

seus estatutos e ao inerente direito sobre as esmolas. 

Esta superação traduzia-se no apoio régio às obras, a iniciar em 1825, para a o inicio de obras em 1825, 
de inspiração régia 

construção de um templo, exclusivamente dedicado ao Santo, sábia fama de gerir aquelas 

contradições, fazendo reencontrar, após a superação do conflito, (esse sim!), da posse 

ou da propriedade do Santo, o clero e o povo, com o peso do clero na condução final 

do seu rebanho. 

Verificar-se-â que aquilo que em 1805 não foi possível estabelecer se possibilitaria 

em 1852, com a trasladação das relíquias para o templo de S. Torcato, um novo território, 

só aparentemente neutro, de segurança e apropriação, em honra do Mártir. 

A planta do novo templo, de Luis Inácio de Barros Lima, arquitecto da Junta de A planta de Barros de uma 

Obras Públicas do Porto, à morte de Teodoro de Sousa Maldonado, em Dezembro de 

1800, além da sua origem vimaranense poderá supor o interesse régio na edificação. A 

cronologia tal poderá indiciar, pois esteve ao serviço da cidade do Porto até 1822, sendo 

reintegrado nas suas funções por aviso régio de Maio de 1829, desempenhando, ainda, 

em 1831, o cargo de arquitecto munic ipal .m 

O sítio denominado Penedos de Marta do Monte de Maio, na colina eminente sobre o sitio de s. Torcato 

a vessada e o rio Selho, foi o local escolhido e no dia 20 de Junho de 1825 foi lançada 

a primeira pedra sobre os alicerces. 

A obra de pedreiro da capela é dada por terminada em 1846. Dela nos fica a ideia 

de um espaço miniaturizado, com a forte presença da modenatura superior aos dois janelões 

laterais, no qual se situará, a partir de 54, o grandioso baldaquino de madeira. 

A trasladação de 1852, num quadro de múltiplas alegorias e rituais eclesiásticos, A trasladação de 1852 

mas com o culto popular expresso na romaria ou subsumido em nuances de um quotidiano 

rural e valores pragmáticos, extravasará o quadro inicial de um espaço físico residual onde 

554 Vide MEIRELES, Maria Adelaide - Catálogo dos Livros de Plantas, Porto, Arquivo Histórico Municipal do 
Porto, Porto, 1482, p.36; no arquivo da Irmandade de S.Torcato há duas peças originais de Barros Lima: I - Planta 
e perfil do Arco da Igreja/S.Torcato/ Planta, perfil do Arco Cruzeiro e Zimbório; II - Nave interior. ^ ^ ^ 



mais se invocava. 

A elevação definitiva do corpo e a sua entronização, a revelação, a contemplação 

física das relíquias exigirão um espaço monumentalizado que a si mesmo se mitificará em 

jóia de arte e na apologética eclesiástica. 

Também as diferentes formas de apropriação do culto explicam este trânsito da 

ideia de um Templo para o espaço mais alargado de um Santuário e é interessante verificar 

que ainda hoje se realizam três festas em honra do Santo Mártir. 

A festa litúrgica reporta-se à data do martírio do Santo (26 de Fevereiro, depois AS três lestas a s. Torcato 

fixada a 27); a Romaria pequena (no terceiro domingo de Maio), dia do aparecimento da 

primeira relíquia do Santo, junto à fonte milagrosa, dia da Água do Santo (com ritos de 

lustração); a Romaria grande, no primeiro domingo de Julho, comemora a trasladação do 

velho mosteiro para o novo templo, em 4 de Julho de 1852. (Isto ao invés do que poderá 

depreender-se, como adquirido do estudo, referido, de Santos Silva, mostra que os cam

pos do sagrado e do profano, se têm os necessários tempos de sobreposição ou de 

dominação eclesiástica, conservam ainda nítidos territórios de um tempo profano, embora 

na assunção do religioso). 

A romaria, a festa, o espaço lúdico (às vezes erótico), as feiras (num espaço de A romaria 

ruralidade e de actividades primárias) ampliam o primitivo espaço residual. As três romarias 138-139 

respondem, assim, ao tempo e à memoração, ao espaço e à radicação e aos diferentes 

percursos do fenómeno religioso e da sua afirmação. 

É esta intuda consciência de um espaço cada vez mais plural que leva a Irmandade 

a lançar a ideia de um concurso internacional para a construção do Santuário de S. Tor- concurso internacional 
para a igreja de S. Torcato 

cato, em 1866, anunciado, pelo menos, na revista francesa Croquis d'Architecture/lntime 

Clube.555 

Era, então. Juiz da Irmandade Joaquim José de Azevedo Machado, residente em 

Guimarães, ao qual deverão ser endereçados os projectos até 31 de Agosto de 1867. 

555 Vide Croquis d'Architecture/lntime Clube, Paris, I année, 1, Janeiro, 1867, fl.5 - Ai são anunciados dois prémios, 

respectivamente de 1580 trancos e 526 francos, devendo ser o júri composto sobretudo por Arquitectos. 
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O programa do concurso foi certamente elaborado por Cesário Augusto Pinto m Cesário Augusio pinio e a 
elaboração do programa 

que, em 13 de Janeiro de 1866. redigira um parecer sobre o estado actual das obras de 

S. Torcato e a sua lentidão, propondo que se faça "um monumento que nos honre e que 

se torne digno de ser visitado por nacionais e estrangeiros (...) mas que procuram e admiram 

o belo*. M7 

Aduzia critérios estéticos que o projecto de Barros Lima não comportava, na 

mesquinhez do desenho. É ele que conduz todo o processo do concurso, estabelecendo 

prémios, constituindo o júri,sst promovendo a exposição dos projectos concorrentes em 

Lisboa e Porto (e se possível em Guimarães). É de supor que os projectos tenham sido 

expostos e premiados no Palácio de Cristal portuense, embora Cesário Pinto entendesse 

que nenhum deles satisfazia as condições do concurso. 

Foi atribuido o primeiro prémio ao projecto de Louis Bohnstedt, arquitecto russo o projecto de Louis 
Bohnstedt 

estabelecido em Gotha, ducado de Saxe - Coburgo, e o segundo a Luís Caetano Pedro 

d'Âvila que havia feito estudos de arquitectura na Escola Imperial de Belas Artes de Paris 

e que havia sido nomeado arquitecto das obras Públicas em 1864. w No entendimento 

de Cesário Pinto, o projecto vencedor não evitaria à Irmandade "despesas mal entendidas" 

e não era sequer "um projecto correcto e de fácil execução". S6° 

Verifica-se que acompanha o projecto, sugerindo a Bohnstedt alterações, soluções 

de implantação, e dirigirá gratuitamente as obras do Santuário até à sua morte, em 1896. 
556 Cesário Augusto Pinto de Araújo Cardoso de Meneses frequentou o Institut Gagia Vermehr, de Bruxelas . É 
autor de 12 estampas litografadas "As margens do Douro" e de outras litografias avulsas; em 1850 estava ao 
serviço da Companhia Viação Portuense, ligado à direcção da obra de construção de estradas no Enfre-Douro-
e-Minho; participou no estudo do Caminho de Ferro de Lisboa a Sintra; foi nomeado em 1860 engenheiro civil 
da província de Angola, regressando a Guimarães em 1861. Foi nomeado chefe da secção das Obras Públicas 
de Braga. Em 1870 começa a servir a Câmara de Guimarães como agrimensor e engenheiro municipal. É autor 
do primeiro projecto para as Termas de Vizela, nâo executado completamente e reformulado pelo engenheiro Terra 
Viana. Em matéria de Arqueologia colaborou com Martins Sarmento. 
557 Cfr. CFÎAVEIRO, José - Uma personalidade exemplar/Cesário Augusto Pinto, III./0 Santuário Novo de S. Torcato, 
in "S.Torcato", S.Torcato, Ano XVI, n."s 181 e 182, 1965,p.4. 
558 O Júri era presidido pelo Barão de S.Januário e dele faziam parte, entre outros, o arquitecto Possidónio de 
Silva, o pintor João António Correia e seu irmão Guilherme António Correia. 
559 Sobre a vastíssima obra de Pedro d'Avila vide CARVALHEIRA, Rosendo - Luiz Caetano Pedro d'Avila, in 
"Sociedade dos Architectes Portuguezes, Anuário", Lisboa, I, 1905, pp.35-39. 
560 Cfr.CRAVEIRO, José - Uma personalidade exemplar/Cesário Augusto Pinto [...), in "S.Torcato", Ano XVI, 182 

e 184, Março/Abril, 1965, p.3. c e c 



Na reunião da Mesa da Irmandade, em Junho de 1878, refere-se o acto de 

arrematação de "uma empreitada de cantaria lavrada e de alvenaria de grande aparelho", 

de lanço excessivo, muito superior ao indicado pelo "engenheiro e inspector da obra Cesário 

Pinto" e, por esse motivo, não se efectuou a arrematação.561 

Em 1879, a obra da Igreja é feita a jornal, em virtude da autorização do Governador 

CMI, e é julgada de grande necessidade a terraplanagem do terreiro fronteiro ao Santuário 

e o que fica ao lado esquerdo da capela-mor (a de Barros Lima), para comodidade e 

trânsito dos romeiros e para se fazer a arborização, tendo consultado para tal Cesário 

Pinto. 

É julgada conveniente a organização de uma Comissão "para administrar as obras 

e fazer cumprir rigorosamente o projecto das mesmas", composta por Cesário Pinto, João 

Ribeiro de Faria, Sebastião Ribeiro da Silva Guimarães e António José de Freitas. 562 Os 

serviços prestados pelo engenheiro são considerados relevantes pelo que se "devia mandar 

tirar a óleo o seu retrato". 

Em 1889, o Juiz da Irmandade, o Conde de S. Bento, prometia fazer a suas 

expensas a festa grande de Julho e, em 92, ainda sob sua presidência, uma comissão 

de peritos, composta por Cesário Pinto, Joaquim Augusto Marques Guimarães, professor 

de escultura na Academia Portuense, e Luis Pinto de Meira, modelador da mesma cidade, 

aprovavam os modelos do escultor António Couceiro de duas figuras de anjos, de granito, 

para colocação ao lado da porta principal do templo, a executar por Eduardo da Silva 

Malta, da cidade do Porto. Mostrava-se, assim, a prossecução dos trabalhos ao nível do 

alçado da fachada principal. 

As festas de Julho de 94 haviam sido brilhantes na concorrência e piedade dos 

fiéis e na eloquência da "cifra importante" que haviam atingido as esmolas, quer em dinheiro, 

quer em cera e demais ofertas, agora acrescidas com o generoso legado do finado Conde 

de S. Bento. 

561 A.I.S.T. - Livro das Actas da Mesa da Irmandade de S.Torcato (1872 a 1895), fl.4-4v 
562 Idem, ibidem, II.6-7 



Nesta data, a obra atingia uma altura considerável, como se testemunha pelo 

cuidado posto na substituição do aparelhador da obra, e para a economia dos trabalhos 

entendia a Mesa que devia "formar bases" para dar trabalho de empreitada com que "a 

administração tiraria grandes economias", "salvando dessas empreitadas não só o operário 

António Moreira, que agora entrava para o mister de aparelhada, como o operário Manuel 

Caetano que, na sua qualidade de mestre de ornato, continuaria a vencer o mesmo 

ordenado".sta 

Em meados de 95, as arrematações ficaram, porém, desertas, pelo que, novamente, 

é proposto o regresso à administração directa das obras. Essa quinta empreitada de 

pedreiro possibilfra-nos verificar o ritmo das obras, pois, então, desejava-se pôr em praça 

a obra de pedreiro constante da construção para os arcos da nave, capelas e zimbório, 

ornatos dos arcos da nave e capela laterais, ornatos de parreira nos arcos, ornato do 

começo do zimbório, colunas e capitéis ornamentados, cantaria para as abóbadas dos 

altares e coro, rosáceas do óculo e rosáceas e colunatas das frestas, cantaria para o 

começo das abóbadas (nas capelas laterais), cantaria no interior da torre e coro, arco da 

escócia do coro, degraus e patamares nas torres, cornija, assento e argamassa da cantaria 

e madeira para simples e estadas. 

Em 1 de Julho de 1895, era dada posse à nova Mesa da Irmandade de que fazia 

parte, como secretário, João Gualdino Pereira, já referido por nós a propósito do projecto Gualdino Pereira 
secretário da Mesa da 

da Sociedade Martins Sarmento. m irmandade de s. Torcato 

Há uma lacuna no Arquivo da Irmandade coincidindo com o falecimento de Cesário 

Pinto, em Julho de 1896, e com o encargo da direcção das obras ao arquitecto Marques Marques da silva director 
das obras de S. Torcato 

da Silva.565 Se um primeiro desenho de pormenor do Arquitecto é datado de Setembro 

de 97, mas o primeiro auto de arrematação, "de harmonia com os orçamentos, desenhos. 
563 Idem, ibidem. Acta de 20 de Julho de 1824, tl.30 
564 Era constituída por Manuel José Carvalho Guimarães, Jerónimo José Lopes, João Vasco Cardoso Guimarães 
e Eduardo de Almeida. (A.I.S.T. - Livro das Actas da Mesa da Irmandade de S.Torcato [1872-1915],U.9) 
565 Como já escrevemos, os primeiros contactos de Marques da Silva com as obras de S.Torcato fizeram-se 
através de João Gualdino Pereira; no arquivo da Irmandade (alta o livro de actas correspondente à data do 
encampo das obras. 
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plantas, condições e ainda obrigações impostas pelo arquitecto, encarregado pela Ir

mandade da direcção técnica e artística" da obra, é de 12 de Fevereiro de 1899 e assim 

se determina a intervenção do arquitecto portuense na obra desejada. 

Tratava-se de mais restrita empreitada de pedreiro para a continuação das obras 

do templo, constante de cantaria para os arcos da nave e capelas laterais, ornatos nesses 

arcos, colunas e capitéis ornamentados, cantaria para o interior de paredes, assento e 

argamassa, madeira para simples e estadas, arrematada por João Jacinto, da cidade de 

Guimarães.M 

Ainda, nesse ano, era posta em arrematação a empreitada de terraplanagens para 

os muros de suporte ao longo das avenidas, sendo entregue o ramo a José António 

Salgado, de S. Torcato. 

As empreitadas posteriores da obra de pedreiro são cometidas, por arrematação, 

desde 1899 a Junho de 1919, exclusivamente ao mestre pedreiro António de Figueiredo 

Moreira, com diferentes Mesas da Irmandade, mas com um melhor ritme com o Juiz António 

de Freitas Ribeiro, ao longo de mais uma década. 

A análise das empreitadas leva-nos a concluir sobre a execução do projecto e do 

seu faseamento, dos pormenores construtivos, da utilização dos materiais e da própria 

caracterização do projecto nas soluções formais, denunciadoras das fontes subjacentes 

ao projecto, que Marques da Silva pormenorizava e por vezes interpretava criativamente. 

Na viragem do século as obras incidiam na construção das abóbadas dos altares 

laterais inscritos nos paramentos, com cornijas e colunetas ornamentadas, e bem assim 

na empreitada de aterros e muros de suporte no largo da romaria e feira. 

Privilegia-se a utilização dos granitos de pedra fina, de Gonça, e em 1903 a obra os granitos de Gonça 

de pedreiro centra-se no remate do corpo central da fachada que consta da empena e 

sua cornija, nicho e frontão, pináculos de terminação, tímpanos esculturados, a estátua 

do Santo Padroeiro e ainda a cornija em volta das torres e das fachadas laterais e suas 

platibandas. 

A.I.S.T. - Irmandade de S.Torcato/Livro d'autos de arrematação e contratos d'obra, 1898/1899 - [1926],fl.2-2v 



Articukjvose esta com uma próxima empreitada para a construção de palanques 

para coretos de música, para a elaboração dos ornatos de gesso do pedestal do Santo 

e da sua estátua567. e cuidava-se da envolvente e dos percursos, a ver com o Santuário. 

com a reparação de muros e do caminho para a fonte milagrosa. 

Em meados de 1904. é posto em arrematação o torreão nascente até à primeira 

cornija, compreendendo as pibstras de ângulo e seus capitéis, os quatro óculos em aduelas, 

formando os relógios, os mostradores de pedra, a arquitrave em todo o contorno, o friso 

ornamentado e a cornija com cachorros. E interiormente progredia a construção da escada. 

Em 1907, continuava a torre poente, com os contrafortes acima da cornija até às 

arcadas, as arcaturas nas quatro faces, na base das sineiras, as colunas e as arcadas 

destinadas a receber os vazados e os degraus da escada interior até ao pavimento do 

andar dos sinos. 

Programavam-se obras a fazer na sacristia e na casa dos milagres situadas no 

lado poente. Mais progredia a torre poente, acima da fada de nível das arcadas, destinadas 

às sineiras, com o prolongamneto dos oitos cunhais até aos anjos, as doze colunas com 

ombreiras e mainéis, as oito arcadas e seus tímpanos, o cordão que cerca a torre acima 

dos tímpanos e as quatro mísulas que suportam os anjos.568 

O friso e a cornija têm ornatos e gárgulas em todas as faces e os pináculos 

coroavam os contrafortes. Os cunhais são chanfrados, com trompas pelo lado interno para 

permitirem a passagem da planta quadrada para a octogonal, desenhando a agulha, com 

suas faces e óculos, até à peanha da cruz metálica do remate. 

Nas sessões da Mesa, o dr. Mota Prego, administrador do concelho, em atenção 

aos seus bons ofícios junto do Governador Civil para a subvenção de obras, é nomeado 

Irmão benemérito e no Deffn/fdr/o tomava parte Gualdino Pereira. 

A estátua do Padroeiro para o frontispício do Monumento (arrematado por João 

Ribeiro da Silva, de S. Torcato) é aceite pela Irmandade, devendo proceder-se à sua 

567 Idem, ibidem, fl.12-13v 
568 Nesta data o mestre portuense, de Escultura e Modelação, Gonçalves de Silva, recebe como adiantamento 

1O0SO00 réis de modelos que fizera para S.Torcato, mas não especificados. 



colocação com brevidade. 

A 29 de Novembro de 1908. Guimarães recebia em visita oficial D. Manuel II, pelo 

que propõe a Irmandade que se mande lavrar o termo de Irmão gracioso e que se solicite 

a ElRei aceitar o cargo de Juiz perpétuo da Irmandade e conceder a esta o título de 

Real Irmandade. 

Em 1910, verberam alguns irmãos a incúria e o pouco zelo do mestre de obras, 

António de Figueiredo Moreira, e a Irmandade ouve sobre esta queixa o arquitecto Marques 

da Silva. ■* 

As leis da República, então estabelecida, alguma repercussão tinham no seio da AS íeis da República 

Irmandade que deseja, sem peias, continuar as obras até ao seu completo acabamento. 

Verificase, em Janeiro de 1912, como se afirma, um decrescimento progressivo o decréscimo das esmolas 

da receita de esmolas, inibidora do cumprimento do orçamento, o que implicava uma 

paralisação parcial das obras; a redução a metade do numero de operários seria ainda 

insuportável, urgindo pedir ao Governo Civil a manutenção de verbas a deslocar para a 

beneficência. 

Agravamse, porém, as circunstâncias, com o desabamento da cúpula da torre o desabamento da 
torre poente 

nova, (a torre poente), pela acção dos raios produzidos pela trovoada de 8 de Fevereiro. 

O Governador C M I , dr. Manuel Monteiro, é sensível à representação da Irmandade quanto 

à revogação do despacho referente a verbas. 

É ouvido Marques da Silva sobre o desastre da torre. Assentase no propósito 

de contracção de um empréstimo, a solicitar ao Governo da República, para ser aplicado 

no apeamento da torre para a pôr em segurança e para se dar maior desenvolvimento 

à cobertura do templo. O Arquitecto, após a vistoria dos danos, apresenta um relatório o relatório de Marques da 
Silva 

mostrando que o cunhal norte/poente, abaixo da balustrada, foi a parte mais atingida e 

que só pela excelência da construção não há a lamentar maior desmoronamento. O abalo 

produzido na torre estendeuse da agulha ao leito superior das arcadas das sineiras. 

5 6 9 A.I.S.T. - Actas das sessões de Mesa, eleições e assembleia geral da Irmandade de S.Torcato - Guimarães, 

1903 a 1912, fl.33. 
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Mais sofrera o cunhal, pelo que era indispensável o apeamento da agulha até à 

balustrada. Verifica que há um recalque nos alicerces, e, se estes se ressentiam com o 

peso da torre, mais se ressentiriam com a sobrecarga da abóbada da nave, devendo esta 

preceder, portanto, a construção completa da torre.570 

As próximas empreitadas supunham as propostas de Marques da Silva, com o 

levantamento de andaimes na torre da igreja "fabricada", a partir das arcadas dos sinos, A prossecução das 
empreitadas 

e o apeamento da parte arruinada da torre até aos óculos que existem sobre as sineiras; 

com a colocação das aduelas ornamentadas dos dois primeiros arcos duplos da abóbada 

da nave, a partir da fachada principal, e a construção, em madeira, do símplice para o 

assentamento de todos os arcos duplos. 

Em Junho de 14, eram arrematadas as obras de execução das aduelas orna

mentadas dos dois arcos plenos do centro da nave e continuava a obra de reconstrução 

a partir do sobreleito da cornija do entablamentp, que fica acima do relógio, até ao nível 

da soleira das sineiras. 

Ao mestre carpinteiro de S. Torcato, Leandro da Silva, é adquirida a madeira de 

castanho e carvalho para a cobertura da nave; paredes de contrafortes são estabelecidas 

sobre os arcos duplos da nave, para assentamento das asnas da armação, e uma parede 

da empena, sobre o arco extremo da nave, separa esta do zimbório. 

A proposta da obra de madeiramento da cobertura é adjudicada a José Ribeiro 

Barbosa, com o aval de Marques da Silva (que agora assiste às arrematações), e a obra 

de caiador, de telhamento da nave, é adjudicada ao mestre de obras, de Guimarães, 

António Leite Guimarães. 
Em 1921, o horticultor portuense Moreira da Silva e Filhos arremata a obra do AS obras do Parque de 

S. Torcato 

Parque que a Mesa resolveu mandar construir, com projecto e orçamento aprovado pelo 

Governador Civil e com o parecer favorável das Obras Públicas do Distrito. 

Prosseguem as obras da torre nascente, adjudicada a Luís da Silva, mestre de 

obras de S. Torcato, e, pela sua descrição, conclui-se que há alterações formais e 

Idem, ibidem, sessáo de 5 de Maio de 1912, tl.45-46v 561 



constiutivas de Marques da Sifva que se aplicaram no remate da torre poente reconstruída. 

A agulha da torre mostra as suas oito faces, com as nervuras e frestas envolvendo 

as três ordens de óculos intercalares, com suas padieiras e pedestal em que assenta a 

cruz de remate em ferro, com pára-raios nas hastes. 

Ultrapassam-se os meados dos anos 20, quando o alçado da fachada principal 

se conduta. Imagem compósita, de diferentes citações, uma aglutinação de fontes renanas o alçado e a imagem 
compósita 

e lombardos, de um neoromânico, outro, revisitado, que infama, sobretudo, a galeria superior 

das arcadas, um elemento compositfvo que, em alternância com as arcadas cegas das 

torres e com as vazadas das platibandas da nave, estabelece uma religação do esquema 

tripartido da composição (que a cornija e o friso também reforçam), com o corpo central 

e as duas torres laterais que os contrafortes montantes, com as edículas de S. Dâmaso 

e S. Geraldo, e seus remates superiores, acentuavam na individuação.571 

Esta ênfase do corpo central advém-lhe do paramento saliente, com o portal e 

a sua teoria de anjos, que o ladeiam superiormente (interligados por filactera de escrita 

sagrada), e da axilidade que do portal conduz ao óculo central e ao remate em edícula, 

ou nicho, (suportando a cruz) na qual se inscreve a imagem de S. Torcato. 

Hierarquização de evidências didácticas e compositivas, com valores de eficácia 

na interligação dos anjos e dos santos. 

Outro registo das evidências e da exortação é a imagem das torres que ladeiam, A imagem das torres e o 
escadório 

organicamente, o corpo da igreja, que anunciam duplamente o santuário, que as sineiras 

ampliam no ritmo dos relógios ou no toque dos sinos sobre a quebrada dos montes. 141-142 

O escadório, de vários lanços e patamares, da primitiva implantação, com os 

tanques e fontes, com desenhos que supomos de Daniel Fernandes, (dos meados dos 

anos 50), acentua o valor rostral do Santuário, instaura um percurso e enfatiza o terreiro 

fronteiro onde se amplia o território do sagrado ou se cumpre a festa no arraial que o 

extravasa. Aí se localizou, outrora, o Terreiro dos Fornos junto ao coreto (de Marques da 
571 As imagens de S.Dâmaso e S.Geraldo, em modelos de gesso de Francisco Couceiro, foram executadas por 
Bernardo Marques da Silva, Fialho de Almeida com grande sarcasmo refere-se à obra de S.Torcato como"arquitectura 
de tesoura que tira do româo, da renascença, e do gótico".Vide o livro póstumo Estâncias de Amor e Saudade. c/.n 



Silva?). 

Cumpria, agora, começar a construção da sacristia do lado nascente, concluir a 

do lado poente e construir um caminho que do local do templo desse acesso à capela 

e à Fonte do Santo, quando se afirma que é do conhecimento da Mesa e do público que 

as obras de empreitada são prejudiciais aos interesses da Irmandade, pelos defeitos e 

erros, resultantes da incompetência e ganância dos empreiteiros. 

"Obras de grande valor artístico e de magnificente arquitectura", deveriam ser 

realizados por administração directa (se o entender a entidade tutelar), até porque nelas 

podiam concorrer os devotos com carretos de pedra e materiais, como acontecia nas 

grandes ofertas de terreno, carretos, esmolas e trabalho para os acessos à fonte e à 

capeta. 

Em Outubro de 1929, a Irmandade prepara uma representação ao Ministro do 

Interior, no sentido de ser incluída a povoação de S. Torcato nas estâncias de repouso 

e turismo, como acontecia na Penha. Nela se enumera laudatoriamente o Santuário, o santuário e as 
perspectivas turísticas 

"monumento de arquitectura alemã - misto de estilos, escola de canteiros - no planalto 

de um outeiro que domina o extenso vale, de larga visão panorâmica", com campos 

ubérrimos fertilizados por ribeiros que vão desaguar ao rio Selho, com um parque em 

construção (que a falta de recursos não deixa concluir). E ao incensar da ideia se adiciona 

a vertente nacionalista, com a lembrança da arquitectura românica do convento dos frades 

agostinhos (S. Torcato, o velho), coevo da fundação da nacionalidade, e os históricos 

campos de S. Mamede, não muito distantes do Santuário! 

Instalavam-se dois coretos, com desenhos de Abel Cardoso, alargava-se a envol

vente, com a doação de geiras e outros terrenos, e recolhem-se elevados donativos como 

os do Conde de Vizela, admitido como irmão gracioso. 

Com Alberto Pimenta Machado, a juiz da Irmandade, é aprovado um quadro de 

pessoal, sendo atribuído ao Arquitecto a remuneração de mil escudos pela direcção das 

obras do templo. 

563 



Nessa data, era proposto para irmão o Padre Henriaue José Gonçalves Pereira 

e é resolvido começar a publicação de um peaueno jornal com o título de "São Torcato", 

"para fazer a propaganda do culto de Santo e contribuir para maior devoção", e para 

promover subscrições para intensificar os trabalhos no Santuário.572 

Como vogal da Mesa, o Padre Henrique Gonçalves, em Julho de 36, propõe que o Padre Henrique 
Gonçalves Pereira e a 

as obras de pedreiro passem a ser feitas por ajuste e não por jornal e, para tanto. Marques dinamização das obras 

da Silva preparará com urgência o orçamento das obras da conclusão da parte central 

do Santuário. 573 

Em Julho de 37, o Arquitecto traz entre mãos o projecto e orçamento para a 

conclusão da obra da parte central do "Mosteiro", a fim de se conseguir a comparticipação 

pelo Fundo do Desemprego. 

A memória descritiva e justificativa, apresentada por Marques da Silva, e datada 

de 31 de Dezembro, faz uma pequena história das obras, "exemplo salutar de devoção o projecto e o orçamento 
de Marques da Silva de 

patriótica, por isso que em pleno vale campesino pode-se admirar sem reserva a destreza 1937 

e a competência do operário pedreiro português. Feita construção de granito fino, da 

região, fica-se perplexo no que há mais que admirar, se na persistência de fazer trabalho 

de tão grande lavor se na habilidade e no domínio com que o material é vencido para 

conseguir dele os efeitos mais delicados". 

Perante os materiais artificiais em voga dirá o Arquitecto que, é acto intensamente 

patriótico auxiliar a continuidade da construção, "a fim de se conservar um núcleo de 

trabalhadores e constituir escola de um material tão expressivo e tão português como é s.Torcato uma escola de 
canteiros 

o granito empregado, o mais rico do norte do país". 

Projectava-se a abóbada da nave, para aue não resultassem maiores danos no 

que estava feito, "cuja visita atrai considerável número de visitantes", e a conclusão da 

parte anterior da nave principal até ao arranque da cúpula central e cruzamento do 
572 A.I.S.T. - Actas das sessões de mêza e assembleia geral da Irmandade de S.Torcato, [1912 a 1936], Sessão 
de 25 de Maio de 1935, (l.49v 
573 Idem - Actas das Sessões de Mesa e Assembleia Geral da Irmandade de S.Torcato [1936-], fl.2; o Padre 
Henrique Gonçalves tomou posse em 2 de Janeiro de 1936 do lugar de vogal da Mesa (A.I.S.T. - Actas das sessões 

de Mêza e assemblêa geral da Irmandade de S.Torcato [1912 - 1936], fl.49v - 50) 5 Ó 4 



transepto. 

A abóbada da nave apoiava sobre os arcos duplos da mesma, em cantaria orna

mentada, sendo a abóbada de ossatura de betão de cimento armado, para diminuir o 

impulso pela acção de menor carga. Mais descriminava a pavimentação da nave e anexos 

e sua vedação posteriormente à colocação provisória do altar-mor e vitrine do Santo , 

vitrais das janelas e portas exteriores, com a porta principal de tímpano esculturado. 

Como remate da obra, deverá ser feita a remoção do corpo do Santo para poder 

ser adorado pebs fiéis no corpo do templo e para poder ser demolida a capela contígua 

onde tem estado exposto o corpo (a capela de Barros Lima). Ainda propunha Marques 

da Silva a decoração mural a fresco, como incremento à arte portuguesa.5M 

Por determinação do Ministro das Obras Públicas, a conclusão do Parque do A politica do Minister» das 
Obras Públicas e da 

Santuário é arquivada e o Director Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais convida direcção dos Monumentos 
Nacionais 

a Irmandade a remodelar o pedido de comparticipação para a obra de conclusão da Igreja 

de S. Torcato, segundo o parecer do Conselho Superior de Obras Públicas que propunha 

a construção da abóbada totalmente de granito, com motivos arquitectónicos harmonizáveis 

com o "estilo adoptado", e a desistência da construção da nave do cruzeiro, capela-mor 

e obsidiais e concluir a igreja terminando no arco de triunfo!575 

Não aceitaria tal dislate a Irmandade, dispensando a comparticipação do Estado. 

O arquitecto Marques da Silva dá conta à Irmandade que a Sociedade Instrutora dos 

Métodos Modernos de Construção, sediada em Lisboa, se propõe fazer o revestimento 

da face interior da abóbada por preço razoável, o que é aceite. 

Urgia retirar o corpo venerado de S. Torcato da urna em que se encontrava, perante 

a invasão da formiga branca, que poderia atacar o próprio corpo incorrupto do Santo, e 140 

já invadira o madeiramento do templo, incluindo o altar e móveis adjacentes. 

AMtra-se um empréstimo, se o consentir o Arcebispo, e encarrega-se o Arquitecto 

da planta e orçamento para que se concluam as obras antes da festa de Julho do próximo 

574 A.M.S. - \...]Uemória descritiva e justificativa (minuta), datada de 31 de Dezembro de 1937. 
5 7 5 A.I.S.T. - Actas das sessões da Mesa e Assembleia Geral da Irmandade de S.Torcato [1936 - ], 11.13. 
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ano, para que, então, se abra a nova igreja ao culto. 

Nos começos de 46, são adjudicadas as obras dos vitrais a Plácido Antunes, do várias adjudicações 

Porto, a obra da urna de pedra polida à Sociedade dos Pedreiros Portuenses, a urna de 

metal a Custódio Ferreira Lino, do Porto, os cristais da urna à Sociedade de Cristais do 

Porto, a pavimentação à firma Carvalho e Irmão, de Famalicão, a de caiador a Carlos 

Gonçalves da Silva, de Guimarães, e a das portas à oficina do comendador Alberto Pimenta 

Machado.576 

Contraira-se, enfim, o empréstimo, sancbnado pelo Arcebispo, para o pagamento 

de dívidas contraídas e para a prossecução de novas obras. 

A correspondência do Padre Henrique dirigida a Marques da Silva tem, então, 

a veemência das veemências... 

A cerimónia da benção da Igreja e a trasladação do corpo de S. Torcato para a A benção da igreja e a 
trasladação do corpo de 

nave do templo, realizou-se em 6 de Julho de 1946, sob a presidência de D. António Bento s, Torcato 

Martins Júnior, arcebispo primaz de Braga, com a presença do reitor do Santuário, o Padre 

Henrique Gonçalves, o Juiz da Confraria, Francisco Ribeiro de Faria, autoridades civis e 

militares e com a presença de Marques da Silva. 

Organizou-se um cortejo com a incorporação dos párocos das 72 freguesias do 

Concelho, as associações religiosas, as confrarias e o corpo de fiéis. As palavras do 

Arcebispo enaltecem "a incalculável relíquia da Fé" e o santuário do amor e da caridade. 

A urna relicário foi conduzida processionalmente através das principais ruas da 

freguesia e ao fim da tarde o corpo de S. Torcato ficou sobre o pedestal, em granito polido, 

na nave benzida e aberta ao público. À noite cumpriam-se outras cerimónias litúrgicas e 

no dia seguinte milhares de forasteiros afluiam a S. Torcato onde a par das cerimónias 

religiosas, com missa de pontifical e a majestosa procissão, havia o arraiai, com diversões, 

iluminação e fogo de artifício. Era a Romaria grande.577 

576 Idem, ibidem, fl.25v - 26; o modelo em gesso da Sagrada Família, destinado a timpano, foi executado por 
Sousa Caldas. Nessa data, dirá o arquitecto: "Reina uma nova aurora sobre S.Torcato". 
577 Vide FERREIRA, Jaime - O arcebispo primaz de Braga preside à trasladação do corpo de S. Torcato para uma 
das naves do magestoso templo que ontem foi benzido, in "O Comércio do Porto," 7 de Julho de 1946. 
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Em Março de 47, o Padre Henrique informava o Arquitecto que não se iniciara 

qualquer trabalho de vulto na capela-mor, a construir, porque desejavam os mesários 

começar a pagar a dívida da Irmandade que rondava os 300 contos. 

Escassos meses depois falecia Marques da Silva e as obras seriam retomadas o falecimento do 
arquitecto Marques da 

por sua filha e genro em 1953.578 Elas prosseguem ainda hoje, com o mesmo empenho siiva. 
A prossecução das obras 

da Confraria e seu Juiz. e com a valorização dos mestres construtores e da Escola de 

Canteiros de S. Torcato. 

O jornal S. Torcato. num dos seus primeiros números concluía em 1947: *Em 

Guimarães vereis um Castelo, baluarte histórico da nossa independência; em S. Torcato 

vereis o corpo de um Mártir sacrossanto, baluarte da fé (...). Na Penha vereis o Santuário 

da Mãe de Deus".57Ç 

Era o espírito dos lugares, mas a eles falecia a mão já ausente do Arquitecto. 

578 Vide A.I.S.T. - Actas das sessões da Mesa e Assembleia Geral da Irmandade de S. Torcato. Sessão de 7 de 

Março de 1953, II.36. 
579 MARINHO, Torcato - Arte... Beleza...Vida. in "S.Torcato", S.Torcato, 2, 30 de Setembro de 1947. j - / y 



3.3. A Igreja da Penha 

A montanha da Penha, em Guimarães, de granito hercínio e orogénico (reagindo 

com homogeneidade à erosão), dispõe sobre os altos e as colinas uma profusão de rochas 

arredondadas, em posições insólitas, geradoras de grutas, de itinerários, que as altu

ras e o deslumbramento da paisagem favorecem em numinoso e predispõem para o 

Sagrado. 580 A montanha e o sagrado 

A montanha é quase por definição "ponto de encontro e de fusão dos elementos 

primeiros"58', eixo do mundo, casamento da terra e do céu (como nas cosmogonias 

arcaicas), reduto de forças vitais a que se adequam concepções simbólicas e existenciais, 

na mútua assimilação dos templos e das montanhas. É nesta religação que está, ainda, 

o fenómeno religioso, desde uma experiência animista até às mais elaboradas formas de 

objectivação, da consagração dos lugares, que a Penha bem supõe na própria feno- A fenomenologia do lugar 

menobgta do lugar, nas interacções do relevo, da vegetação, da água, e na quase homologa 

nominação de Penha e Serra de Santa Catarina. 

Se para o homem religioso o espaço não é homogéneo582, talvez isso explique, 

na Penha, não só os ambíguos tempos profanos como um sincretismo religioso que fazem 

dela o local de várias invocações e de sobreposições culturais. Será que a assimilação 

da Montanha ao Templo tal justificará? É hoje a Penha um Santuário Mariano ou um 

Santuário Eucarístico? Parece poder justificar-se que se trata de um Santuário Mariano 

pois quatro são as invocações de Maria. AS invocações de Mana 

Nossa Senhora da Penha costuma ligar-se ao fenómeno do eremitismo, pois dizem o eremitismo da Penha e 
Nossa Senhora da Penha 

os textos apologéticos que esta invocação aqui nasceu, no ano de 1702, com o ermitão 

Guilherme Marino "que mandou esculpir uma pequena imagem da Senhora, em Braga, 

trouxe-a para a gruta que cavou (...) e constituiu a sua casa e família: gruta e Nossa 

580 Vide ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de - Religiosidade popular e ermidas in "Religiosidade popular", 
Porto, Centro de Estudos Humanísticos, 6, 1984, pp. 75-83 
581 Ctr - NORBERG - SCHULZ, Christian - Genius Loci/ Paysage/Ambiance/Architecture, Bruxelas. Pierre Mardaga, 
1981, p.24 
582 Vide ELIADE, Mircea - O sagrado e o profano (A essência das religiões) Lisboa, Livros do Brasil, s.d., p. 27 RAQ 



Senhora" 583. Transformar-se-ia o sítio (pela notícia do ermitão, "bom e santo") num lugar 

de esmolas e orações à Senhora da Penha e, em breve, em pequeno templo. 

Mais se diz que, na terceira década de Setecentos, uma pequena comunidade 

de carmelitas descalços aqui sucederam ao ermitão, presidida por Frei Joaquim de Santo os carmelitas descalços e 
Nossa Senhora do Carmo 

Elias que aí entronizara a imagem de Nossa Senhora do Carmo e edificará humilde hospício, da penha 

ainda hoje denominado Casa da Senhora. Há aqui uma homologação miniaturizada do 

Monte Carmelo e suas grutas, numa das quais viveu, entre orações e penitências, o profeta 

Elias, considerado fundador da Ordem Carmelita. 

Será interessante verificar que, em data que ignoramos, o culto a Santo Elias se o culto a santo Bias 

tenha estabelecido junto à gruta-ermita de Nossa Senhora do Carmo da Penha e seja 

hoje o santo que maior número de esmolas inspira aos romeiros. Muito visitado pelos 

poveiros, necessariamente ligado às devoções das gentes do mar e às fainas despertas, 

não terá ele a ver com a visão da nuvenzinha que vinha do mar, dos relatos hagiográficos? 

A devoção a Nossa Senhora do Carmo está na origem da Irmandade de Nossa A origem da irmandade de 
Nossa Senhora do Carmo 

Senhora do Carmo da Penha, com estatutos aprovados em 23 de Julho de 1872. Ela tem da Penha 

sido, ao longo de mais de um século, uma das instituições dinamizadoras dos cultos, do 

enriquecimento do Santuário e, noutro registo, da valorização da montanha e da sua 

vertente turística. 

Ainda hoje, a romaria de 16 de Julho (ou no Domingo seguinte) tem a ver com 

a institucionalização da Irmandade e um dos seus momentos litúrgicos é a procissão que 

saindo da gruta/ermida, com a imagem da Padroeira, se dirige ao Santuário para retornar 

e ser reposta, ao fim da tarde, na capela da sua primeira instalação, junto à Casa da 

Senhora. Esta havia sido restaurada cerca de 1870, numa primeira fase de embelezamento 

da Penha, com a construção de três Passos e um escadório que conduzia ao chamado Passos 

Largo da Comissão onde se levantava o terceiro Passo, benzido em 23 de Julho de 1871, 

aquando de uma grande romagem a Nossa Senhora do Carmo, e que representava a 

Coroação da Virgem, uma dramatização do culto paralela ao percurso da romagem e da 

- Penha/Santuário Mariano assim foi a origem in <<Juni>>, Guimarães nss 9e10, 1991,pp.47 - 55 569 



ascensão à montanha. 

Natureza e artifício acentuam o campo das polaridades que na Penha se en

trecruzam nos sub-campos do sagrado. Nos começos dos anos 80, sobre os rochedos 

da gruta/ermida, levantou-se uma capela/relicário (transformada no primeiro terço do nosso 

século em capela de S. Cristóvão), benzida em Junho de 1882. Hã, certamente a ne

cessidade de uma revelação, de uma "relação radical do santo com a sua capela e seu 

local", ** nos caminhos de uma antropomorfização e de uma relação exclusiva, não tão 

obvia na montanha da Penha. 

Junto a essa capela/relicário edificou-se, em 1886, uma torre/castelo, no mais alto 

penedo da gruta/ermida, onde são colocados os sinos trazidos, de Guimarães, pela classe 

dos curtidores. Criara-se, então, a Comissão de Melhoramentos da Penha585, destinada A comissão de Melhoramen
tos da Penha 

a angariar fundos, remodelar, adptar e rendibilizar espaços pertencentes à Irmandade. 

Mas já, em 1882, numa zona excêntrica à capela, se lançava a primeira pedra de 

um monumento a Pio IX, o Papa da definição do dogma da Imaculada Conceição - uma Monumento a p» ix 

plataforma eminente, a 617 metros de altitude, de onde se alcançavam, à distância, os 

cimos do Sameiro aonde, em 1869, se inaugurara a imagem da Imaculada Conceição, em 

memória da definição dogmática.SB6 

Mais uma vez há que religaresies factos e, necessariamente, as aparições na 

gruta de Massabiele, nos arredores de Lurdes, em 1858, pois em 17 de Julho de 1892, 

por ocasião da festa de Nossa Senhora do Carmo, era colocada e benzida, na Penha, 

a imagem de mármore da Senhora de Lurdes, numa gruta natural, junto ao monumento 

que se erigia a Pio IX. M7 Era mais uma invocação de Maria, num espaço homólogo ao A invocação de Nossa 
Senhora de Lurdes 

da gruta de Lurdes, onde concorre no ano seguinte, a primeira Grande peregrinação à 

Penha, organizada a partir da Igreja de S. Pedro, no Largo do Toural. 

584 Cfr.supra, nota 580, p - 79 
585 É criada em 29 de Agosto de 1886 

Iniciativa do padre Martinho António Pereira, solenemente inaugurada em 1869. junto dela toi lançada em 
1873 a primeira pedra de um templo comemorativo da definição da infalibilidade do Papa e ai se inaugurou em 
1930 o movimento do Coração de Jesus 
587 Foi oferecida por Fernando da Costa Abreu Magalhães, da Casa de Santo, em Fafe, negociante em Petrópolis. 
O monumento foi inaugurado em 1893. 5 7 0 



A peregrinação sai da cidade, passando pela Senhora da Oliveira, Senhora da AS peregrinações 

Guia, Campo da Feira, e desliza serra acima com a incorporação da Associação das Filhas 

de Maria, dos Congregados de Maria Imaculada, de S. Luís de Gonzaga e associados 

dos Centros do Apostolado, do Círculo de Guimarães, e muitos fiéis, entre cânticos e 

recitações. Após a chegada, na gruta da Senhora de Lurdes, rezava-se a missa de festa, 

tendo sido orador o Padre Bento José Rodrigues, e ao meio db foi inaugurado o monumento 

a Pio IX. 

Das romagens recriadas pelos surradores de Guimarães, em 8 de Setembro de 

18875M, com tocatas e danças e "caprichosos trajes", e "estúrdias", com estandartes, 

peia orientação cristã e pela "domesticação", hstauravam-se os ritmos lentos e ordenados 

das peregrinações (que hoje se realizam anualmente no 2- Domingo de Setembro) e 

alargava-se o campo simbólico da montanha, numa outra "via sacra", religando a Cidade 

e o espaço do sagrado. 

A peregrinação de 8 de Setembro de 1894, como as fotografias de Emílio Biel 

comprovam, com o Grupo Clerical, o Centro do Apostolado de Guimarães, é organizada 

peb Padre Francisco Antónfo Peixoto de Lima, director diocesano do Apostolado da Oração, 

com o hino da peregrinação, com música de Giuseppe Gessi, com missa campal e sermão 

na gruta de Lurdes. 

Na exaltação de Maria se entenderá a inauguração em 8 de Setembro de 1895, 

da primeira pedra para um Santuário da Virgem Imaculada, com o Dom Prior da Colegbda o santuário da imaculada 
Conceição 

de Guimarães, tal como, em 8 de Setembro de 1897, se celebrará a primeira missa na 

sacristia do Santuário em construção. M9 Era a ideia primeira para a construção de um 

"grandioso tempfo", para albergar a imagem de Nossa Senhora da Conceição, da autorb 

de João Afonseca Lapa, autor de algumas das composições dos Passos do Bom Jesus 

588 Era o dia de Nossa Senhora da Conceição, dia em que os surradores de Guimarães iam em romagem à 
Senhora do Porto de Ave, na Póvoa de Lanhoso 
589 A colónia de Guimarães no Porto delibera em reunião presidida pelo comerciante José Vilarinho e por proposta 
de Francisco da Silva Guimarães tomar a seu exclusivo cargo, as obras do largo onde no Monte da Penha deverá 
ser construído o grandioso templo com obras orçamentadas em cinco contos de réis (Vide O Tripeiro, Porto, V 
série, Ano VI, 5, Setembro 1950, p. 117) 



do Monte. 

A Comissão de Melhoramentos prossegue a arborização da Penha, a captação A valorização da Penha 

de águas, promove a construção do Hotel (em 1893); o engenheiro António Martins Ferreira 

estudava a estrada da Penha pela Costa, dentro de um plano de estradas municipais, e 

vimaranenses residentes no Porto organizavam-se em grande comissão para angariar 

fundos destinados às obras a realizar no Monte da Penha.590 

Em 1898, é referido um plano de aformoseamento, elaborado por José Monteiro 

da Costa, d a Real Companhia Hortícola Agrícola Portuense, e uma nova Comissão 

de vimaranenses, residentes no Porto, interessados na conclusão das obras de aformo

seamento. Em Março de 1900, a Comissão Promotora das Obras e Melhoramentos 

da Penha delibera que a planta, que desde 1898 se guarda na Sociedade Martins Sarmento, 

seja colocada nas dependências da Irmandade W1, isto no pressuposto da prossecução 

de obras. 

Na sessão de Dezembro de 1907, estando presentes todos os membros eleitos 

pela Mesa d a Irmandade de Nossa Senhora do Carmo da Penha, instala-se a Comissão 

de Melhoramentos presidida pelo Dr. Fernando Gilberto Pereira, tendo entre os vogais 

Abel Cardoso e José Luís de Pina. 592 Aí se resolve promover um sarau musical no salão 

nobre da Sociedade Martins Sarmento, cujas obras, então, se concluíam sob a direcção 

do arquitecto Marques da Silva, em benefício das obras da Penha, e mais se delibera 

iniciar subscrições periódicas em Guimarães, tornando-as extensivas ao Porto e a Lisboa, 

nomeando sub-comissòes para a angariação de donativos entre vimaranenses. 

Continuam as obras do Largo da Comissão, tenta-se adquirir sortes de mato e 

pede-se o contributo da Câmara Municipal para os melhoramentos. Os donativos do Brasil, 

continuam a afluir, ora produto de ofertas individuais ora de espectáculos aí realizados 

pelo vogal da Comissão Luís António Pereira. 

590 Clr. O Tripeiro, Porlo, V série, Ano II, 12, Abril, 1947. p.284 
591 A.S.M.S - Correspondência 1899 - 1901, carta/oficio de 15 de Maio de 1920 assinada pelo presidente da 

Comissão Francisco Joaquim da Costa Magalhães 
592 A.I.N.S.C.P - Livro de Actas da Comissão de Melhoramentos da Penha, 1907 - 1960, II. 1v - 2 



Junto à Casa da Irmandade levantam-se dois castelos e instala-se uma bancada 

rústica no largo da Comissão; à Casa Jacinto de Matos, do Porto, é cometido o ajar

dinamento do Largo e do terreno junto ao escadório, quando estavam concluídos os 

reservatórios de água, o assentamento da tubagem para a condução e distribuição das 

águas. A sua inauguração deveria realizar-se no dia 5 de Junho de 1910, por ocasião da 

grande peregrinação, adiada para 19, por causa do mau tempo. 

Nesse dia, no alto da Serra de Santa Catarina, reuniram-se o arcipreste Dr. Manuel AS nascentes de água da 
Serra de Santa Catarina 

Moreira Júnior, o administrador do Concelho, Gaspar Ribeiro da Silva e Castro, o Presidente 

da Câmara Municipal, Abade João Gomes de Oliveira Guimarães, clero. Confrarias religiosas 

e civis (incorporada na Grande Peregrinação à Virgem de Lurdes), a Irmandade e a Comissão 

de Melhoramentos e a agua passava a chegar a diferentes marcos e chafarizes. 

Nessa data, pagava-se ao mestre pedreiro Manuel da Silva a demolição dos Passos 

da Coroação, envidavam-se propósitos de aquisição de terrenos, prosseguia-se nas plan

tações, conservavam-se ruas e largos e iniciava-se uma rua que circuita o monumento a 

Pio IX. Estávamos em 1914 e, por legado de César Augusto Botelho, realizam-se obras 

na gruta de Lurdes e sua envolvente das quais é encarregado Jacinto de Matos, e por 

doação de D. Rosa de Jesus Ribeiro, de Guimarães, é reformada a gruta/ermida de Nossa 

Senhora do Carmo, com obras dirigidas por José Luís de Pina e Jacinto de Matos.593 

Luís António Pereira fazia chegar à Comissão, de que fazia parte, o produto de 

benefícios reunidos no Rio de Janeiro e em Lisboa que vão ser aplicados num motor 

eléctrico, bombas e instalação de luz nos largos; em meados de 1920, José Luís de Pina 

preside à Comissão de Melhoramentos e é resolvido dar início à rua que, saindo do Largo 

da Comissão, se dirige ao largo de Pio IX. Na galeria dos benfeitores são, então, colocados 

os retratos a óleo do Juiz da Irmandade, Joaquim José Rodrigues Guimarães, da Condessa 

da Vila e de D. Carolina Teixeira Pereira, esposa do grande benfeitor Luís António Pereira. 

Em Julho de 22, instala-se a Comissão de Melhoramentos para o ano 1922/23, 

ainda sob a presidência de José Luís de Pina, e um dos vogais é José Gilberto Pereira 

Idem, ibidem. Sessão de 20 de Julho de 1914, (1.13 - 13v 573 



(filho do falecido Gualdino Pereira) agora, o principal interlocutor junto de Marques da Silva José Gilberto Pereira e 
Marques da Silva 

quanto ao projecto da igreja da Penha e quanto ao curso das obras em S. Torcato e em 

Guimarães.5W De Sousa Guise, residente no Rio de Janeiro novos donativos eram 

destinados à Penha e Luís do Souto concorria com o produto de um benefício promovido 

no Teatro D. Afonso Henriques, em Guimarães. 

O presidente da Câmara, António Lopes de Carvalho, em nome da Comissão que 

pretende homenagear Gago Coutinho e Sacadura Cabral, pela viagem de Lisboa ao Rio Monumento a Gago Coutinho 
e Sacadura Cabral 

de Janeiro, dirige-se ao juiz da Irmandade pedindo autorização para esculpir num bloco 

de granito, que se encontra nos terrenos da Irmandade, uma placa/monumento, sob a 

direcção artística do Professor José Pina.595 

Por decreto de 5 de Junho de 1923, era criada a Comissão de Iniciativa do comissão de iniciativa da 
Penha. 

local da Penha/Estância de Turismo, constituída por António Francisco Ferreira de A estância de turismo 

Castro, delegado do Município e seu Presidente, Cornélio Gonçalves, delegado da Junta 

de Freguesia, Dr. Alberto Martins Fernandes, sub-delegado de Saúde, Domingos José 

Pires, hoteleiro, Eduardo Ferreira, proprietário, e Mariano da Rocha Felgueiras, comerciante 

e Administrador Delegado da Comissão. Não compareceram o Dr. José Ferrão de Tavares 

e Távora, delegado da Sociedade de Propaganda de Portugal, nem o Chefe de conservação 

de obras públicas. 

No mês seguinte instalava-se a Comissão de Melhoramentos da Penha, presidida 

por José Luís de Pina, e dela fazia parte Eduardo Ferreira que também integrava a Comissão 

de Iniciativa, recentemente formada. Adquiriu esta o terreno que circunta, e onde assenta, 

a estátua de Pio IX e a gruta de Lurdes, com o concurso de donativos da Sociedade de 

Pescaria Senhora da Penha, de Matosinhos, dos alunos do Colégio de S. Dâmaso, dos 

Empregados do Comércio, da Irmandade de Nossa Senhora do Carmo da Penha, do 

excesso das entradas de irmãos (com donativos destinados às obras), esmolos, lucros de 

vendas nas vitrines e ainda o donativo de Evaristo Maria Novais, residente no Rio de 
594 Idem, ibidem, Sessão de 10 de Julho de 1922, fl.21 
5 , 5 Idem, ibidem, fl.21 v - 22 
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Janeiro. 

Concluiam-se, então, as obras do pórtico neoromânico da gruta/ermida, fazia-se o 

alargamento e rusticamento de ruas, sob a direcção do horticultor Jacinto de Matos, e 

estabelecia-se a ligação do largo do Hotel com a esplanada do alto da Penha. 

A Comissão de Iniciativa, sensivelmente na mesma data, por proposta de Mariano Felgueiras, 

procurava não distrair verbas, aguardando o anteprojecto para a ligação por transvias 

eléctricos de Guimarães à Penha.W6 

Eram obras que preparavam a realização do Congresso Eucarístico Nacional, a 

realizar em Guimarães, de 8 a 12 de Junho de 1927. 

Distantemente, este respondia ao alvitre de D. António de Almeida, apresentado 

no semanário de propaganda religiosa, de Guimarães, O Progresso Católico, em 15 de 

Janeiro de 1894. recomendando a realização no "Berço da Nação" do Primeiro Congresso 

Eucarístico.597 Os Congressos Eucarísticos ganham expressão nas duas últimas décadas 

do século. Já o Dr. António Mendes Lajes. Presidente do Círculo Operário de Lisboa, no 

Congresso das Obras Eucarísticas de Lille, eml888, afirmava os milhares de associações 

existentes em Portugal, em honra do Santíssimo Sacramento, vendo nos congressos 

vantagens sobre todas as obras eucarísticas.598 

Em 1923. realizara-se em Braga o Congressso Eucarístico Arquidiocesano onde o congresso Eucarístico 
Arquidiocesano de Braga 

se emite um voto da realização, em 24, na mesma cidade, do Congresso Eucarístico 

Nacional. Manifestação de fé católica, "desejada pela Nação singularmente eucarística", 

à imagem dos Congressos de Friburgo, Viena, Madrid, onde "os próprios soberanos (se 

associam) aos seus vassalos", e sob o olhar da Virgem do Sameiro, que "vê com olhar 

de misericórdia e piedade o país inteiro que a estremece e com verdade a chama sua 

596 A.M.A.P. - Actas da Comissão de Iniciativa do Local da Penha, Sessão extraordinária de 16 de Julho de 1926, 
pl.11v - 12 
597 O Progresso Católico foi dirigido inicialmente pelo Padre Sena Freitas que teve um papel interessante na 
mediação entre os legitimistas e os constitucionalistas religiosos. Iniciara na publicação em 1878; vide sobre esta 
temática CRUZ, Manuel Braga da - As origens da democracia cristã e o Salazarismo, Lisboa, Editorial Presença, 
1980, p.76 
598 Os primeiros congressos católicos realizados em Portugal surgiram com o associativismo católico dos anos 
70; o I Congresso dos Escritores e Oradores Católicos foi promovido pela Associação Católica do Porto, no Salão 

Gil Vicente, do Palácio de Cristal, com a primeira sessão de 27 a 30 de Dezembro de 1871 5 7 5 



Padroeira"5W, tinha por divisa A Paz de Cristo em Portugal pelo Reino do Coração 

Eucarístico de Jesus. Detenhamo-nos nas suas cerimónias. 

Realizado nos dias 2 a 6 de Julho, desenvolve teses interessantes sociologicamente AS teses de Pereira Forjaz 
e de Oliveira Salazar 

e dir-se-á, como Braga da Cruz propõe, que se não se pode conceber que o Salazarismo 

tenha sido uma democracia cristã ele "tão-só (...) se forjou na continuidade do movimento 

democrata-cristão",400 que no Congresso se insinuava. Dos rituais destacaremos as quatro 

bênçãos no Sameiro sobre Portugal e nomeadamente, sobre a cidade de Braga, e o 

lançamento da primeira pedra do Monumento à Sagrada Eucaristia de Jesus. 

Quanto às teses apresentadas mencionaremos, no grupo B, A paz de Cristo na 

Casa Portuguesa pela Santíssima Eucaristia, apresentada por António Pereira Forjaz, 

lente da Universidade de Lisboa, e A Paz de Cristo na classe operária pela Santíssima 

Eucaristia de. Oliveira Salazar, lente da Universidade de Coimbra.6tH 

Oliveira Salazar aí dirã que formam legião as massas operárias "cuja alma se agita 

em revolta com fome e sede de Justiça" Há uma "riqueza-egoísmo" e uma "riqueza-

sacrifício", a primeira destinada ao consumo, às necessidades naturais ou artificialmente 

criadas peta civilização; a segunda destinada às novas produções, ao maior enriquecimento 

da cctectividade. 

À falência da paz do Mundo, que a classe operária tem buscado, só pode res

ponder a paz de Cristo "que é perfeitamente compatível com a sindicalização operária, 

com novos regimes de trabalho, com novos regimes de propriedade, com diferentes 

organizações políticas"! Necessário é que as almas se deixem transformar "pelo espírito 

cristão da obediência, do amor e da renúncia". 

O Dr. Pereira Forjaz levanta interessantemente o problema da Casa Portuguesa o problema da casa 
Portuguesa 

599 - Primeiro Congresso Eucarístico Nacional/Braga MCMXXIV/II - VII - Julho, Braga, Edição da Empreza "Acção 

Católica", 1925, pp.2 - 3 
600 Idem, p.37 
601 O discurso de Bernardo Teixeira de Vasconcelos, representante do Centro Académico da Democracia Cristã 
de Coimbra sobre o Ideal Cristão vale-se da "sede de ideal dos alunos bem dotados", como António Nobre, Guerra 
Junqueiro, Manuel Ribeiro (que nas teorias comunistas não lograria encontrar a paz de alma), Leonardo Coimbra 
que no Marão visionou a "Santa Beleza" e o "Sumo Bem" ou o Dr. Ângelo César que "começou a limpar o 
entendimento das teias de aranhas que um racionalismo estéril lá tinha deixado", convertendo a vida de demolidor 

na de "cavaleiro enamorado da Igreja"! ò / O 



e a aferição das concepções e das apropriações sabidas. Raul Lino é o "mestre na arte 

hospitaleira de bem morar" casas pequenas, brancas, lavadas de ar, batidas de sol, 

estilizadas ao antigo jeito, com o seu risonho alpendre, com poucas divisões, mas com 

muito conforto, ninhos aconchegados para as almas doentes, para as almas modernas 

a padecerem, a dizerem à Mulher Portuguesa: *Entrai!(...)". 

O Congresso Eucarístico Nacional de Guimarães insere-se na mesma linha dos o congresso Eucarístico 
Nacional de Guimarães 

Congressos Eucarísticos e radica, como afirmámos, na apologética do jornal O Progresso 

Católico e da vertente nacionalista que animava o tempo. O Conde de Margaride será 

o seu presidente de honra e da Comissão Promotora faziam parte, entre outros, os 

Presidentes da Comissão Administrativa da Câmara, capitão Duarte Ferreri de Gusmão 

Sousa Fraga, os Presidentes da Sociedade Martins Sarmento e da Associação Comercial 

e Industrial, o Juiz da Irmandade de Nossa Senhora do Carmo da Penha, o Presidente 

da Comissão de Melhoramentos da Penha e A. L de Carvalho, Dr. Fernando Gilberto 

Pereira, José Luís de Pina e capitão Luís de Pina Guimarães. 

A 7 de Junho chegavam a Guimarães os Prelados Portugueses e é prestada 

recepção ao Monsenhor Sebastião Nicotra, Núncio Apostólico e representante de Pio XI 

no Congresso. Para o Núncio, Guimarães é a cidade eucarística, onde se funde o sentido 

geórgico e o sentido místico! 

O primeiro dia do Congresso é a 8 de Junho. Na Sociedade Martins Sarmento A. 

L de Carvalho organizou uma Exposição de Arte Sacra, acompanhada por uma conferêncb 

de Carlos de Passos e a primeira sessão solene teve lugar no templo de S. Domingos. 

Sinal dos tempos é a tese do Doutor Fernando de Almeida, da Faculdade de 

Letras de Coimbra, sobre a Eucaristia e o delírio do luxo na qual se refere aos homens 

da governação que perderam há muito a bússola, mostrando a onde de comunismo que 

vem dos países protestantes; como sintoma é a sessão do Bispo de Portalegre, divisando 

no céu eucarístico de Guimarães duas figuras, as do Papa S. Dâmaso e a figura de 

Afonso Henriques, devendo, portanto, ser Guimarães lugar de peregrinações para todos 

os Portugueses! A Fé e a Espada. 



No terceiro dia teve lugar o cortejo das flores. "Eram as aldeias que pelas suas 

filhas vinham à cidade trazer às casas, sem jardins, as flores que haviam de chover à 

passagem sobre aquele Deus que Reina nos corações de todo o povo português, nas 

cidades e no campo!"Era a retórica das retóricas. 

Na terceira sessão solene. António Pereira Forjaz aborda a poesia "e as estrofes 

enternecidas, tendo por motivo o Santíssimo Sacramento. Cita Queirós Ribeiro, António 

Nobre, Correia de Oliveira e faz votos para que o "grande semeador de Cruzes" recupere 

o lugar que jâ ocupou.m No encerramento das sessões solenes, é prestada homenagem 

ao Papa da Eucaristia, Pio X, sendo votado que em Guimarães seja levantado um mo

numento ao Sumo Pontífice. 

No dia 11, quarto dia do Congresso, realizou-se um solene pontifical, com a benção 

papal, uma grande procissão eucarística, com a história figurada da Sagrada Eucaristia. 

No dia seguinte, último dia do Congresso, realizou-se a peregrinação à Penha, o congresso e a peregrina
ção à Penha 

Apesar da chuva, a concorrência dos peregrinos era enorme. Abra a procissão o estandarte 

dos Curtidores e Surradores de Guimarães e o cortejo ocupava quase uma légua de 

extensão. Aí vinham a Irmandade da Penha, com as suas opas brancas e bandeira azul, 

os operários da construção civil, a Associação dos Cutileiros, a Associação dos Lavradores 

de Guimarães, os Operários da Indústria Têxtil, o Círculo Católico de Guimarães. 

Aguardavam os milhares de peregrinos, no pavilhão levantado na Penha, as indivi

dualidades, os jornalistas, a Mesa Administrativa da Irmandade da Penha, o Padre Cruz. 

Então é rezada a missa campal, com alocuções do Bispo auxiliar da Guarda, e a benção 

do Núncio àquele "oceano imenso de cabeças" e com o sobrevoo de um Vickers, "a 

comungar também"!, como se escreveu! 

Os Prelados, após o cerimonial religioso, dirigem-se para o local onde se erguia 

o monumento aos aviadores Gago Coutinho e Sacadura Cabral, uma alegoria de José Luís 

de Pina, com uma águia de grandes asas abertas, segurando numa das garras o escudo 

602 Vide Congresso Eucarístico Nacional de Guimarâes/8 a 12 de Junho/ 1927, Guimarães, Tipografia Minerva 

Vimaranense, 1928, p.73 



heráldico da Nação, aliado à Cruz de Cristo, enramada de palmas. Para o Bispo de Beja 

era mais um altar da Pátria, no qual se unia o sentimento religioso e patriótico, como 

página da acção católica no País, porque "não há fé verdadeira, sincera, sem espírito 

patriótico". E gloriíicavam-se os filhos de Portugal, assim dizia. *"* 

O sentimento eucarístico será o móbil para o futuro empreendimento da construção o sentimento eucarístico 

do Santuário da Penha que Marques da Silva projectará, como veremos. 

A Comissão de melhoramentos procurava acentuar a imagem rústica do local, 

atrvés do rusticado dos muros, da conservação intacta dos grupos de penedos que coroam 

a montanha, da remoção de toda a obra de cimento da gruta de Nossa Senhora de Lurdes 

e comprava terrenos que confrontavam com a estrada da Costa à Penha. Tentava-se 

alargar a estrada municipal, vedar alguns terrenos sob a orientação de Jacinto de Matos 

e executados peb rusticador Joaquim Ramos. Mais envidava a Comissão angariar subsídios 

da Comissão de Iniciativa da Penha, pelo que urgia o levantamento de uma planta e a 

elaboração de orçamentos de que é encarregado o arquitecto José Luís Ferreira. 

Em Julho de 29, a Comissão de Melhoramentos, nomeada pela Irmandade, era 

presidida pelo coronel Duarte do Amaral e dela faz parte José Gilberto Pereira.604 

Procurará esta o maior desenvolvimento possível da Penha, pelos requisitos agora 

exigidos para estâncias turísticas e o fenómeno religioso é uma dessas vertentes. Por isso 

a Câmara dá todo o auxílio à organização da Grande Peregrinação anual à Virgem de 

Lurdes, a realizar em Setembro próximo. Era urgente a remodelação do Hotel, a construção 

da nova Igreja e o arranjo do local onde está o monumento a Pio IX. 

Marques da Silva elabora o projecto de ampliação do largo Pio IX e do seu para- Marques da silva e a remo
delação do largo Pio IX 

peito 60S e o arquitecto João Pimentel Júnior apresenta o projecto de remodelação do 

Hotel. 

603 O Monumento iniciado em 1922 lora concluído pela Comissão de Melhoramentos da Penha com a coadjuvação 
da Câmara presidida pelo Capitão Duarte Ferreira Fraga e pela Comissão de Turismo 
604 Era constituída pelo coronel Duarte do Amaral Pinto de Freitas, José Luis de Pina, Afonso da Costa Guimarães, 
Joaquim da Costa Vaz Vieira, Casimiro Martins Fernandes, José Gilberto Pereira e Manuel Alves de Oliveira. 
605 A.I.N.S.C.P. - Livro de actas da Comissão de Melhoramentos da Penha, 1907 - 1960, Sessão de 7 de Outubro 

de 1929, (l.38v 
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Recebiam-se ajudas do Brasil, mas agora, também de África. Na sessão de 30 

de Junho de 1930. sob a presidência de Duarte do Amaral, foi resolvido encarregar Marques Marques da aiva e o 
projecto do Santuário 

da Silva de elaborar um projecto para o Santuário Eucarístico da Penha, encargo que este Eucarístico da Penha 

aceita, tendo nos começos de Agosto já escolhido o local e feito as medições para a 

organização da planta baixa do templo, com o assentamento da Irmandade de Nossa 

Senhora do Carmo da Penha. 

Todavia, já nos inícios de Maio desse ano, José Gilberto Pereira escreve ao Arqui

tecto, informando-o que a Câmara Municipal tinha, novamente, posto a concurso a obra 

dos Paços do Concelho. Na resposta Marques da Silva mostra interesse em que o seu 

projecto marche assim como o do Mercado e o do Castelo, porque "(nada) é mais doloroso 

para um artista do que ter feito um projecto que ficou no papel (...). É obra não realizada". 

E, então, interroga-se se não se virá a passar o mesmo com o projecto da igreja da Penha. 

Significa isto que José Gilberto lhe falara, de facto, em tal projecto, com anterioridade. 

E o interesse de Marques da Silva parece despertar pela obra. 

Se é obra a fazer-se e a seguir, dirá o Arquitecto que terá prazer em dela se 

encarregar, mas desejava fazer qualquer coisa "sem obstáculos que não (lhe) prendessem 

os voos". Gostará de fazer "(qualquer) coisa de próprio e adequado, de expressão e de 

moderno". Pensava num "edifício de carácter particular e muito próprio da situação que 

ocupa" e "muito especial para que pudesse ser visitado com interesse igual ao que arrasta 

lá acima, à montanha, os que vão admirar e estranhar a natureza".606 

Em Janeiro de 31, o projecto foi examinado pela Comissão de Melhoramentos, que 144-145 

o julgou nas condições de satisfazer cabalmente aos fins a que se destina e às exigências 

do local, *°7 e logo se assenta no começo imediato das obras do Santuário Eucarístico, o começo das obras 

principiando a construção pela Capela-mor, Sacristia e Casa dos Retratos, justificando-

se a preferência pela urgente necessidade de alojar definitivamente a tribuna, que havia 

sido do Convento de Santa Ciara, e pela conveniência estética de desobstruir o Largo 

Idem - Carta de Marques da Silva a José Gilberto Pereira, datada de 11 de Maio de 1930 

Idem - Livro de actas da Comissão de Melhoramentos da Penha, 1907 - 1960, 11.41 
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da Comissão da antiga sacristia. " " O saldo existente do Congresso Eucarístico, de 27, 

é entregue à Comissão de Melhoramentos, com a clausula de ser exclusivamente destinado 

à continuação das obras do Santuário Eucarístico da Penha. 6°9 

Na escolha do local de implantação influirá o largo campo da espionada onde se A implantação 

realizava a missa campal, com dezenas de milhares de pessoas espalhando-se por todos 

os contornos e saliências que permitam ver o celebrante". 

Espectáculo reconfortante, no momento agitado da Pátria, reclamando um monu

mento agregador. avigorador de tradições. Resposta, afinal, e alternativa a tentativas várias 

de construção, ora projectadas ora levadas a efeito sem a adequação ao local de im

plantação. 

O sítio era já consagrado pelas cerimónias litúrgicas, enfrentando o campo da 

esplanada, à margem do talude da montanha que se desenvolve em declive até à cidade. 

A disposição da planta da igreja era resultante desta localização eminente, com a frente 

voltada para a esplanada, tendo por dominante o altar móvel, a colocar no peristilo nos 

dias de missa campal, e com a torre, na parte posterior, rematada pela cruz, recortada 

frente à cidade, a iluminar nos dias de grandes cerimónias. 

O alçado principal é o coroamento natural do altar, com o gablete estilizado, caracterização do projecto 

rematando o primeiro nível da fachada, com ampla padieira, apoiada em duas colunas lisas 

de suporte e isentas, gerando um espaço vestibular. 

A composição valoriza este elemento central, reentrante, de grande valor simbólico, 

ladeado por dois contrafortes maciços e salientes que se reforçam a verticalidade, pelo 

peso visual, acentuam a ancoragem do templo, que os paramentos adjacentes acentuam 

no desenho seco e na estereotomia do granito e no aparelho rude da decoração e 

construção. Há uma marcada linearidade do desenho reticulado que invade e extravasa 

o gablete vazado, numa quadrícula de luz que inunda o interior ,que a contida fenestração, 

ao nível do vértice do gablete, também proporciona. 

608 Idem, ibidem, fl.41v - 42v 
609 Idem, ibidem, ll.42v - 43 



Os valores de simetria são óbvios e o elemento ordenador é o gablete (um frontão 

alongado) e a cruz de remate que ultrapassa o panejamento. A fachada é animada por 

este jogo imbricado de ressaltos que se repetem com a mesma ênfase nas fachadas 

laterais, com o mesmo ritmo dos elementos montantes (os contrafortes), rematados por 

pingantes estilizados e paramentos cavados ortogonalmente no coroamento. 

As fachadas laterais denunciam este corpo principal, uma massa cúbica a que se 

adiciona a capela-mor e a torre e, ao nível térreo, os espaços das sacristãs, como também 

são denominados. 

O pavimento da igreja fica a um nível mais alto do que o terreno da esplanada, 

em embasamento natural, exigindo o escadório que precede o peristilo, de vários lanços 

e guardas com plintos de ressalto, num léxico de verosimilhanças e afinidades, com o 

desenho geral dos alçados. O efeito visual era evidente no dia das grandes peregrinações 

e no cenário da liturgia campal. 

O interior é formado por uma nave quadrada, adequada a cerimónias procissionais 

adentro do templo, com quatro colunas de aparato, e grande porte, em granito, com os 

últimos tambores ornados em meia cana e com um ábaco paralelipipédico suportando o 

travejammento da cúpula da nave, de arranque quadrangular, com uma teoria de janelas 

superiores, ao nível da galeria interna. As quatro colunas, de grande qualidade estética, 

determinam a circulação que o portal amainelado reforça. As portas laterais, mesmamente 

amaineladas, têm antes a função fluidora do esvaziamento do templo. 

Apenas o altar-mor e dois altares laterais secundários proporcionam o culto, aquele 

inscrito na capela-mor, de arco de triunfo lavrado com um dente de serra, de abóbada 

de betão armado, e estes em espaços residuais, nos ângulos da nave quadrangular. Ainda, 

internamente, inscritas nos contrafortes frontais, ficam duas escadas de pedra de acesso 

ao coro e uma delas à galeria superior e ao terraço. 

Vê-se uma notória predominância do granito, com a alvenaria em alicerces, a A predominância do granito 

cantaria em sapatas, soleiras e embasamento e, apenas, lavrada nas colunas interiores 

e externas, nas ombreiras e padieiras das portas, nos mainéis das entradas, degraus 



interiores e exteriores, vergas, frontão e friso, este tratado em maneira de desbaste, onde 

parece ter-se desejado esculpir um Apostolado. 

A cantaria apicoada, com uma ou duas faces, invade as janelas e as paredes 

longitudinais do aitar-mor e a moldurada é aplicada nos degraus na frente da igreja, na 

cornija das fachadas laterais e posterior e na elevação da cruz da fachada principal. 

Se há uma hierarquização do granito, o betão tem aqui adequada aplicação nas 

vigas, sobre a entrada principal, em padieiras sobre as colunas, no altar-mor e em placas 

sobre a entrada principal, sobre o terraço, o tecto do hall, a abóbada da cobertura e em 

cruzes, vergas e mainéis das janelas da fachada principal e laterais e na cruz da torre. 

As obras iniciaram-se em Março de 31 e, já, em Outubro desse ano a Comissão 

de Melhoramentos julga o espaço construído em condições de receber a tribuna e o altar-

mor. A peregrinação anual a Nossa Senhora de Lurdes tivera solenidade e imponência 

e já se aproveitaram as comodidades e os bons serviços prestados pelo Hotel, então, 

inaugurado. 

Em Março do ano seguinte falecera o Padre Gaspar Roriz, "propagandista entu- o Padre Gaspar Roriz e o 
impluso dado às obras 

siasta das belezas e melhoramentos da Penha". A ele se devera o grande impulso dado 

às obras, com o levantamento topográfico do local e o primeiro plano de melhoramentos. 

Fora ele quem sugeriu e advogou a ideia de um templo consagrado à Eucaristia. 

Reunira a Comissão com a Mesa da Irmandade e um conjunto de sacerdotes (e 

entre estes o pároco da freguesia) para examinarem as obras já feitas e darem parecer 

sobre a capela-mor onde, com celeridade e perfeição, se montava a tribuna e altar-mor. 

Concluíram e resolveram proceder à sua benção e à trasladação da imagem de Nossa 

Senhora da Conceição no próximo mês de Julho.610 

A 12 de Junho, sobe à Penha uma peregrinação pelo caminho de peões; o 

arcipestre Padre João António Ribeiro procede à benção da capela-mor e no altar, que Benção da capeia-mor 

fora de Santa Clara, é colocada a imagem de Nossa Senhora da Conceição, do escultor 

Afonseca Lapa. 

Idem, ibidem. Sessão de 30 de Abril de 1932, fl.45 - 45v 583 



Na peregrinação de 11 de Setembro, milhares de fiéis não escondiam a sua 

surpresa ante o progresso das obras, tanto na nova igreja como no resto da estância. 

Urgia aformosear o Largo da Comissão, demolir a antiga sacristia/capela e remover os seu 

materiais com a colaboração da Comissão Administrativa da Câmara a quem interessa o 

desenvolvimento e progresso do concelho. Demolida a sacristia, a pedra é transposta para 

junto da capela-mor do novo tempb onde serã empregada na regularização do miradouro 

posterior e na construção da torre; é terraplanado o largo da Comissão e regularizada a 

rampa que o liga à esplanada fronteira ao templo. 

As benemerências de Luís António Pereira e as disposições testamentárias do AS benemerências 

Conde de Margaride, as subscrições feitas por listas e circulares algum alento dão à 

construção .corno significativa é a oferta de Manuel Pereira Bastos para que a expensas 

suas se mandasse construir o arco cruzeiro. 

Presidia, agora, à Comissão de Melhoramentos António José Pereira de Lima e 

entre os vogais estava mais uma vez José Gilberto.611 Empenhava-se esta na conclusão 

da sacristia e a Mesa da Irmandade cuidava dos móveis destinados a guardar as alfaias, 

abrgava-se a entrada da esplanada, de acordo com o delineamento de Marques da Silva, Marques da suva irmão 
benemérito 

que, nesta data, é nomeado irmão benemérito, com retrato na galeria dos benfei

tores. 612 

Valoréa-se a nascente de aguas de Santa Catarina, procura-se instalar um campo 

de festas e toma-se conhecimento de que as corporações religiosas da cidade, a 10 de 

Junho desse ano (1934). realizarão uma grande peregrinação à Penha e que, a 15 do 

mês seguinte, se farã a costumada festa dos caçadores e, no dia 20, a quinta Rampa 

da Penha para automóveis. 
Em nome dos caçadores invocar-se-á Santa Catarina e a sua pequena ermida, A invocação de santa 

Catarina. 
em nome dos automobilistas se virá a inaugurar a capela de S. Cristóvão.613 A invocação de s. Cristóvão 

6 , 1 Idem, ibidem, Sessão de instalação da Comissão de Melhoramentos da Penha para o ano económico de 1933 
a 1934, fl.49v - 50; era constituída ainda pelo vice-presidente José Luis de Pina, Padre Gaspar Nunes, Manuel 
Pereira Mendes, João Teixeira Aguiar, Joaquim Laranjeira dos Reis e José Gilberto Pereira. 
612 Vide - José Marques da Silva, in " O Comércio de Guimarães" de 27 de Outubro de 1939 
6 , 3 A capela de S. Cristóvão será benzida em 25 de Julho de 1936 5 8 4 



A Comissão de Iniciativa do Local da Penha, tendo como secretário José 

Gilberto Pereira, em reunião com a Irmandade e com a Comissão de Melhoramentos, toma 

nota das obras de que o Hotel carece, quando no Primeiro Congresso Nacional de 

Turismo o Dr. Vieira Guimarães se refere com encómios à estância da Penha e à sua 

Comissão de Iniciativa, "dedicada e afanosa". O Hotel da Penha será escolhido em 27 

de Maio de 1936, aquando das comemorações do "decénio heróico", para o almoço em 

honra do Presidente da República e do Presidente do Conselho. Era uma outra forma de 

consagração do lugar! 

Em 13 de Fevereiro de 1939, declarava-se um incêndio na capela-mor do novo incêndio na capeia-mor 

templo, destruindo a belíssima talha do altar-mor e a imagem da Senhora da Conceição. 

Na reunião conjunta da Comissão e da Irmandade, propôs José Gilberto que a Comissão 

de Melhoramentos procedesse à organização de uma subscrição pública e promovesse 

uma reunião de todas as forças vivas da cidade e do concelho para a rápida construção 

do Santuário em escombros.bU Comissões de senhoras iniciam a recolha de donativos, AS subscrições 

os operários oferecem um dia de trabalho e em Abril há importâncias arrecadadas que 

justificarão o reinício dos trabalhos da construção.615 

Em Novembro desse ano. Marques da Silva dirige-se ao Presidente da Comissão Marques da sava e a 
prossecução das obras 

de Melhoramentos, António José Pereira de Lima, pondo-se à disposição para a re

construção, desejando que a obra prossiga e se conclua com êxito.6'6 

Estávamos nas vésperas das Festas Centenárias da Fundação e Restauração de 

Portugal e a Comissão de Melhoramentos nelas colaborará, pondo em prática reparações 

614 Nesse mês, em data imprecisa numa reunião de vimaranenses, presidida pelo arcipreste João António Ribeiro, 
estiveram presentes o capitão José Maria de Magalhães e Couto, presidente da Câmara, António Pereira de Lima, 
Presidente da Comissão de Melhoramentos, Dr. João Martins de Freitas, pela Associação Comercial e Industrial, 
professor José Luis de Pina, Presidente da Junta de Turismo de Penha, Dr. Alfredo Dias Pinheiro, vice-presidente 
da Junta da Província do Minho e Manuel de Sousa Oliveira, presidente do Sindicato Nacional da Indústria Têxtil 
6 , 5 Em 31 de Dezembro de 1939 o peditório realizado pelas senhoras do Concelho rendeu 33942$70, a subscrição 
feita nas fábricas pela oferta de um dia de trabalho dos operários atingiu 14362$30 sendo as fábricas que concorreram: 
Castanheiro, Breia, Companhia de Fiação e Tecidos de Guimarães (Avenida, Campelos e Ronfe), António José 
de Oliveira SFilhos, Cândido José de Carvalho e C , Roldes, Arquinho; Jacinto Guimarães ofereceu o produto 
da exibição de o filme "O Principe e o Pobre" passado no Teatro Jordão, obtendo 3.551S00. 
616 A.M.S. - [Minuta de caria] a António José Pereira de Lima, datada de 18 de Novembro de 1939 



na estância da Penha. É honra para os seus membros o facto do Dr. Oliveira Salazar haver oliveira Salazar na Penha 

escolhido para sua residência oficial a vivenda de José Rodrigues Loureiro, situada na 

Penha, enquanto o General Carmona preferiru albergar-se num castelo roqueiro, feito 

pelas mãos dos homens. Salazar, dizia-se, "procurou abrigo noutro castelo roqueiro (...) 

feito pelas mãos de Deus"! 

Prosseguiam as obras do Santuário, reforçadas agora, com as avultadas quantias 

trazidas do Brasil por Arnaldo de Sousa Guise e João Pedro de Sousa Guise, uma 

homenagem a seu pai, Francisco Raimundo de Sousa Guise, uma das figuras da primeira 

Comissão de Melhoramentos.617 

No final do ano de 1945 tinha sido concluído o corpo principal do Santuário, a obra 

de pedreiro e os estudos feitos para a cobertura do mesmo, a regularização da grande 

esplanada, a adega do Ermitão, a pavimentação da gruta /ermida, vários miradouros e 

arruamentos. Em Abril de 47, a Mesa da Irmandade era presidida peb comendador Alberto 

Pimenta Machado e a Comissão de Melhoramentos tinha como presidente António José 

Pereira de Lima e como vice-presidente José Gilberto Pereira. Preparam a Peregrinação 

anual, pretendendo inaugurar o Santuário, pelo que seria necessário apressar as obras, 

tratar de várias empreitadas, ao mesmo tempo que reformavam a gruta de Lurdes, feita 

a expensas de Francisco Vilarinho. 

No dia 6, nas vésperas das festas de Junho, falecia o arquitecto Marques da Silva, Falecimento de Marques 
da Silva 

"devotado amigo e grande benfeitor da Penha", sem ver concluído o templo projectado. 

José Gilberto avistar-se-á com os arquitectos Maria José Marques da Silva e David Moreira 

da Silva para continuarem as obras do "eminente arquitecto", para engrandecimento da 

Penha. 

A 14 de Setembro de 1947 era benzido e inaugurado o Santuário Eucarístico (e Benção e inauguração do 
Santuário 

o seu carrilhão) pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, com a presença dos prelados de Braga 

e Porto, o Padre Cruz, autoridades religiosas e civis, unidas numa prece ao Arquitecto, 146 

617 Entregaram a quantia de setenta contos, produto de uma subscrição iniciada por seu irmão Albano de Sousa 

Guise 
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autor da obra, "magnífico farol" das "almas eucarísticas de Guimarães".6,e 

No final do ano, a Comissão de Melhoramentos fazia o balanço das realizações, 

com a inauguração da reformulada gruta de Lurdes, com a consagração do Concelho a 

Maria Imaculada, e registava, ainda, os estudos do "chorado arquitecto", os cálculos do 

engenheiro Quelhas Lima, a obra de pedreiro do mestre Clemente Resende, a obra da 

torre de mestre Abreu e os trabalhos de estucador realizados por Camilo Gonçalves Ramos, 

sendo encarregado de toda a obra Alfredo da Costa e Silva Guimarães. 

No ano seguinte, no primeiro aniversário da morte do Arquitecto, Guimarães 

prestava uma homenagem a José Marques da Silva. Iniciativa da Irmandade, presidida Homenagem póstuma a 
Marques da Silva 

pelo Dr. Rocha dos Santos, com celebração da missa no Santuário e com a colocação 

de uma lápide aposta no exterior do templo, junto ao pórtico posterior, com a seguinte 

legenda: "Marques da Silva - Mestre Insigne - Por Amor à Montanha Sagrada e a Guimarães 

- foi altruisticamente o arquitecto deste Santuário." 

O coronel Mário Cardoso, presidente da Sociedade Martins Sarmento, exaltou a 

personalidade de Marques da Silva como Mestre de Arquitectura, enunciando os trabalhos 

realizados em Guimarães e, nomeadamente, o templo da Penha, "desafio ao tempo e aos 

elementos, que a robustez da construção parece ter herdado do próprio solo da Montanha 

onde assenta". O pintor Joaquim Lopes, director da Escola de Belas Artes do Porto, pôs 

em evidência a obra valiosíssima do Mestre, mais que evidente no norte do País.6'9 

Mas só em Setembro de 49 se concluía a cruz da torre, com sineiras geminadas, 

tendo no seu arranque sobre uma mísula, uma forma decorativa, um Anjo voltado à Cidade, 

realizado pela Cooperativa dos Pedreiros Portuenses, tomando como modelo a cabeça do 

pintor António Cruz. 
A igreja da Penha constitui na obra de Marques da Silva uma fragmentação das 

618 A.M.S. - Carta de José Gilberto a D.Júlia Lopes Martins, datada de 6 de Outubro de 1947 
619 Vide COSTA, Pe. António de Araújo - Coroa magnifica in "Noticias de Guimarães", de 6 de Junho de 1948; 
PINA, José Luis - Homenagem ao egrégio mestre, in "Noticias de Guimarães", de 6 de Junho de 1948; CARDOSO, 
Mário Marques da Silva e o Santuário de Penha, in "O Noticias de Guimarães", de 6 de Junho de 1948; vide ainda 
Em Guimarães realizou-se uma homenagem à memória do arquitecto Marques da Silva, in "O Comércio do 
Porto", de 10 de Junho de 1948; Arquitecto Marques da Silva / À sua memória foi prestada homenagem em 
Guimarães, in "O Jornal de Noticias", de 8 de Junho de 1948 5 8 7 



linguagens que mais trabalhara, inst'itui-se em obra emblemática e em paradigma de uma A igreja da Penha paradigma 
de modernidade 

modernidade já presentida nos aspectos estruturais dos Armazéns Nascimento, nos 

elementos morfológicos que as Artes Decorativas proporcionavam na abordagem e na 

reformulação dos projectos do prédb de Alexandre Braga, no Porto, nos Paços do Concelho 

de Santo Tirso, no Liceu Rodrigues de Freitas, no Mercado de Guimarães e na inflexão 

do projecto de Serralves. 

Algumas lembranças vienenses de Otto Wagner, na igreja de Steinhof, "no enten

dimento volumétrico e formal" (José-Augusto França), são possíveis e desejáveis na própria 

génese das Artes Déco que Marques da Sirva entendeu no Pavilhão de Turismo de Roger-

Henri Expert, de 1925, e transpôs com inteligência e recriou na contenção, na adequação 

tipológica, no poder decorativo dos materiais e na atenção ao sítio da Penha. 

Mas era óbvio, ainda, um classicismo securizante que se entendia nalgum Perret 

e, com similitudes formais, nalgumas soluções da Casa de Serralves. 

Do "joanino" de Cedofeita ao neoromânico da igreja de S. Torcato e de Espinho 143 

(em cujo concurso participara com Adães Bermudes) ex. em programas eclécticos, Marques 

da Silva chegava a "(qualquer) coisa de próprio e adequado, de expressivo e de moderno", 

como inicialmente afirmara. 

620 Na memória do Projecto de Marques da Silva, datada de 23 de Março de 1902, diz-se que o estilo do projecto 

e o românico "que é tâo religioso e tâo fundas raízes tem no nosso pais. além de prestar-se pelo seu processo 

simples de decoração, do fim económico que se tem em vista" (A.M.S.); Adães Bermudes loi o vencedor do 

concurso. 5 8 8 



4. EDIFÍCIOS DE EQUIPAMENTO CULTURAL, COMERCIAL 
ESCOLAR E ASSISTÊNCIA 



4.1. O Teatro de S. João 

O velho Teatro de S. João ardera na noite de 11 para 12 de Abril de 1908. 147-148 

Implantado entre a Viela dos Entrevados e a Viela do Cativo, a sul da Praça da 

Batalha, fora inaugurado em 13 de Maio de 1798, dia do aniversário do príncipe D. João, o teatro do Príncipe 

o herdeiro da Coroa, dele tomando a inicial designação de Teatro do Príncipe. Iniciativa 

de Francisco de Almada e Mendonça e de um grupo de accionistas, ele constituiria na 

época uma nova tipologia na cidade, isto é, uma edificação de raiz, que não a mera 

adaptação de espaços como os dos Celeiros da Cordoaria, as cavalariças do palácio dos 

Duques de Lajòes (o chamado, por vezes, teatro de Félix Kinsky) e o do Corpo da Guarda 

este, segundo o risco de João Gama Strõberle.621 

O arquitecto do Teatro de S. João foi o italiano Vicente Mazzoneschi, cenógrafo Vicente Mazzonescni 
cenógrafo e arquitecto 

621 Sobre os teatros do Corpo da Guarda e de SSo Joáo (Teatro do Príncipe) vide ALVES. Joaquim Jaime B. 

Ferreira - O Porto na época dos Almadas / Arquitectura. Obras Públicas, Porto, 1988, pp. 124-127; vide ainda 

PASSOS - Carlos de - Guia Histórico e artístico do Porto, Porto, 1935, pp. 213-218 
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do Teatro de S. Carlos, que o projectara sem dotações necessárias de verbas que 

condicionaram a sua construção, reflectindo-se no carácter desgracioso do exterior do 

edifício, composto de rés-do-chão e três andares, com idêntico ritmo de fenestração nas 

suas fachadas, apenas com pormenores de diferenciação forma! na fachada principal, 

com três portas largas, de vergas arredondadas e com a interposição de duas portas no 

rés-do-chão, a marcação da porta central e principal que, pelo menos, nos começos do 

nosso século era coberta por uma marquise de acolhimento. 

Nos andares superiores da fachada principal alternavam, com sens'rvel rasgamento, 

as janelas de peitoril e as janelas de sacada, sendo a central, do primeiro andar, rematada 

por uma inscrição e pelas armas reais. 

A estrutura interna assemelhava-se à do Teatro de S. Carlos, em Lisboa, de 

Costa e Silva, e a sua composição era conforme aos teatros do género italiano, (tais o 

Argentino de Roma, o Scala, de Milão), que, como outrora, à roda do mundo se instituíram 

em norma de sucesso, até ao aparecimento do "teatro francês" dele derivado. 

Se externamente não se constituirá em paradigma de edificação, antes exem

plificava uma situação urbana exaltadora de um espaço no qual assumiria, progressiva

mente, a típica situação de um edifício/monumento, internamente era um espaço logrado 

cultural e sociologicamente e cumpria a sua "empresa civilizadora", com um interior ao 

gosto de S. Carlos, em forma de ferradura e quadro ordens de camarotes, largo átrio, 

corredores, escadarias e salão para concertos. 

Não se seguiram nas fachadas os desenhos de Mazzoneschi e o próprio interior 

foi sendo progressivamente enriquecido com reformas, com os proventos gastos, afinal, 

"em utilidade e embelezamento" no meio dos "barbarismos" a que se referia, em 1888, 

o engenheiro Araújo e Silva.622 

Já, então, pairavam sobre o Teatro os "horrorosos exemplos" dos incêndios dos 

622 Vide SILVA, A. F. de Araújo e - O Real Teatro de S. João, in "O Tripeiro", Porto, Ano I, 9 e 10, 1908, pp. 
131-132 e 151-152; Araújo e Silva, como vimos na primeira parte do nosso trabalho, aparece ligado às obras da 
Associação Comercial do Porto, às obras de adptaçâo do Convento de Santa Clara a Dispensário Rainha D. 
Amélia, à conclusão do edifício da Academia Politécnica do Porto e loi Director das Obras Públicas do Podo. 



teatros de Viena e da Ópera Cómica de Paris. As recomendações do engenheiro tal 

supunham e, se as varandas e escadas exteriores "não introduzem aformoseamento 

algum", "pois que não é possível o princípio da simetria", "(devia) o belo ser sacrificado 

ao útil e indispensável". Parecia entrever-se a eminente tragédia do Teatro Baquet 623e 

profeticamente adivinhava-se o incêndio que o consumiria em 1908. 

O Romantismo portuense com ele se confunde, entre o Teatro e a Ópera, os o Romantismo portuense « 
o teatro e a ópera 

bailados de "efeitos cénicos", as exibições funambulescas, benefícios e prima-donas, em 

temporadas de sucesso, tal a da soprano Elisa Hensler, a futura Condessa d'Edla, esposa 

morganática de D. Fernando II. 

O Teatro proporcionava, enfim, um "liame que prendia o espírito nacional ao culto 

da Arte", com o desenvolvimenrto da cultura artística, a revelação de artistas nacionais 

como os Arroyos, Marques Pinto, Ciriaco Cardoso e tantos outros e a fixação de estrangeiros 

que criaram afortunados discípulos. 

Já, em Janeiro de 1904, o Inspector Geral dos Incêndios, o "engenheiro" Artur 

Maria da Silva Ramos, fazia notar à Câmara várias deficiências do teatro, a necessidade 

urgente de uma separação completa do palco e da plateia, o prolixo atulhamento dos AS defHciênaas construtivas 
do teatro de Mazzoneschi 

cenários, a colocação dos camarins junto ao urdimento da cena, considerando-o "o mais 

perigoso de todos os teatros do Porto". 

Mas sempre "criminosamente" se deixava o salão de pintura e armazenagem de 

cenários, colocado por cima da sala dos espectadores, apesar das reiteradas necessidades, 

reclamadas pelo Inspector. 

O relatório da vistoria de 1907 incidia sobre as mesmas deficiências que ja

mais foram cumpridas, tal como afirma o inspector no relatório que apresentou em 

18 de Abril de 1908, na sequência da sindicância que ele próprio exigira à Câmara, 

após o incêndio,b26 e que fora conduzida pelo engenheiro Francisco de Paula d'Aze- o incêndio do teatro de 
S.João em 1908 

6 2 3 Era um teatro de segunda ordem com que António Pereira Baquet dotara a cidade, com frontaria de Guilherme 

Correia sobre a rua de Santa António - Inaugurado em 1858. "acabou desastradamente abalado" em 21 de Março 

de 1888 (Cfr. MENESES. A - O extinto teatro Baquet, in "O Tripeiro", Porto, Ano II, 48, 20 de Outubro de 1909, 

p. 185) 
6 2 4 Ctr. SessSo de 8 de Abril de 1908 5 Ç 2 



redo. « 

O relatório, com alguns elementos gráficos, permite-nos reconstituir (ou confirmar) 

a planta do edifício, as circulações, as aberturas e uma reflexão sobre os elementos 

estruturais da construção, mas ainda os "vícios ocultos da construção", nomeadamente 

a disposição do muro guarda-fogo, que não abrangia, na sua base toda a espessura dos 

muros laterais, e a cornija de madeira, de grandes dimensões, em comunicação directa 

com o madeiramento do telhado.626 

São, aliás, estes vícios de construção e a constatação da escassez de água e 

material que levam ao arquivamento do processo de sindicância, proposto pelos Vereadores 

Cândido Augusto Correia de Pinho, Duarte Leite e Augusto Pereira da Costa, em 10 de 

Junho de 1909. 

É num clima de emoções e de urgente decisão que, escassos dias após o incêndio, 

se realiza no Governo Civil uma reunião tendente a discutir quais os melhoramentos a 

seguir para se construir no Porto um novo teatro lírico digno da Cidade.627 O vereador 

Nunes da Ponte nela esteve presente, mostrando que a Câmara, maioritariamente, não 

se oporia a contribuir com qualquer auxílio, embora Duarte Leite e Xavier Esteves consi

derassem que a Câmara não podia apoiar pecuniariamente um Teatro Lírico mas apenas 

dar apoio platónico ou apoiar, antes, um teatro municipal, "já que a Câmara não deve 

servir élites".628 

A comissão, então, nomeada pelo Governador Civil, Adolfo Pimentel, e presidida 

pelo próprio, era constituída pelos presidentes do Município, da Associação Comercial, do 

Centro Comercial do Porto, da Associação Industrial, do Clube Portuense, dos Fenianos 

Portuenses e do Clube dos Girondinos. 

O Jornal de Notícias de 15 insistia na opinião generalizada de que o teatro se 

deveria manter na Praça da Batalha, valendo-se da opinião de alguns arquitectos, e que 

625 Foram tomadas em consideração as respostas aos quesitos do sindicante, dos elementos dos Corpos de 
Bombeiros Municipais de Lisboa, Luis Caetano de Carvalho e João Baptista Ribeiro. 
626 A.H.M.P. - Vereações, Ls 146, fl. 110 - 119; vide ainda O Incêndio do Teatro de S. João, Porto, 1909 
627 A.H.M.P. - Vereações, L« 146, fl. 109v-110 
628 Diversamente pensava na vereação Tito Fontes e Bernardino Vareta 



a iniciativa do empreendimento deveria partir da Câmara, embora rodeada de associações 

e colectividades- das casas bancárias, casas comerciais e de todos os habitantes do 

Porto. 

Os proprietários do edifício, entre os quais se contavam o Dr. Leopoldo Mourão 

e João Baptista Lima Júnior, cederiam o terreno e o que restava do edifício a quem 

reconstruísse o teatro, entrando na Sociedade com essa parte.629 

la ganhando corpo a ideia de uma subscrição pública e particular; agregavam-se 

à Comissão os presidentes do Ateneu, do Orfeão Portuense e da Sociedade Almeida 

Garrett e o dr. Ricardo Bartol (da família Lumbrales) entrava para a Comissão de recons

trução e fazia publicar a planta do terreno, enquanto os engenheiros Gaudêncio Pacheco, 

Casimiro Barbosa e Hermínio Soares continuavam a vistoria do teatro. 

Marques da Silva, em entrevista ao Comércio do Porto, mostra "não lhe (repugnar) AS posições de Marques da 
Silva 

que o novo teatro (...) tenha a sala idêntica à do teatro destruído, visto que a antiga era 

elegantíssima", desde que dotado do conveniente espaço exterior e "dos melhoramentos 

que se encontravam nos teatros modernos".630 

Reúne-se uma sub-comissão para a reconstrução do Teatro, apresentando o 

projecto do apelo para uma subscrição, e é pedido o contributo dos arquitectos José 

Teixeira Lopes e Marques da Silva para se ocuparem dos trabalhos preliminares.631 

Um fundo ideológico subsome-se na pequena teia de algumas indecisões e o um fundo ideológico 

Jornal de Notícias, em nome do "povo", perguntará porque há-de este pagar para a 

edificação se nunca lá pôs os pés. Os custos do teatro são realçados, o seu papel civilizador 

é considerado, "(mas) esperar, com sua licença (do Município), um movimento, uma ideia, 

um sacrifício, em favor da arte lírica (...) é uma destas troças que arrepiam toda a história, 

cada vez mais gloriosa do burgo do Porto"!632 

629 A Sociedade do Teatro de S. João, à data do incêndio, era constituída por José Ferreira Guimarães, João 
Baptista Lima Júnior, Dr. Leopoldo Mourão, José Ribeiro Vieira de Castro (Clr. - O Incêndio do Teatro de S. João, 
in "Jornal de Noticias", de 14 de Abril de 1908) 
630 Vide - Ainda o teatro lírico do Porto, in "O Comércio do Porto", de 15 de Abril de 1908 
631 Vide O Jornal de Noticias, de 22 de Abril de 1908; ver ainda - O novo teatro lírico, in "O Comércio do Porto", 
de 21 de Abril de 1908 
632 Vide - A Crónica, in "Jornal de Noticias", de 26 de Abril de 1908 5 9 4 



Toda a Imprensa reclama as obras de reconstrução do Teatro Lírico e relata os A imprensa e a reconstrução 
do teatro 

esforços que a Comissão vai empreendendo, invectivam-se necessidades morais e inte

lectuais e mesmo um bairrismo emburguesado e provinciano, onde cabem os receios da 

deslocação da sociedade elegante para Lisboa,633 ou invectivam-se os representantes 

do capital para o "cívico empreendimento". " " 
O Centro Comercial do Porto e o seu presidente, Ezequiel Vieira de Castro, o centro comerciai do 

Porto e o seu papel 

continuam o papel interventor que tiveram na Cidade no dobrar do século, envidando interventor 

esforços no sentido da reconstrução; os Girondinos preparam as festas de Verão na 

Cidade mas aderem às subscrições, anunciadas com títulos de obrigação pessoal, anun

ciadas para breve. 

Nos primeiros dias de Junho, reúnem no Governo Civil os membros da Comissão 

com o dr. Álvaro de Vasconcelos. Leopoldo Mourão, João Baptista Lima Júnior e a comissão 

encarregada de angariar capital, de que aqueles fazem parte, e que é composta, ainda, 

por Bento Carqueja, António da Silva Cunha e Ricardo Bartol. 

Publicam-se relações de subscritores que nos possiblitam estabelecer um quadro Relações de subscritores 

sociológico onde avultam os vãrios actores que, nesta época, como jã vimos, representavam 

segmentos sociais importantes ligados às instituições da cidade e ao seu quadro de 

utências.635 

Há correntes de opinião quanto a projectos, procura-se provocar o concurso púbico, A ideia de um concurso 
público 

ante a suposta indigitação de Marques da Silva ou José Teixeira Lopes, porque o Porto 

tem "uma plêiade de arquitectos", como Correia da Silva, António Bravo (que representa 

a sua classe na Associação dos Proprietários do Porto) Eduardo Alves, Leandro Augusto 

de Morais, então na Câmara do Porto.636 

633 Vide A reconstrução do Teatro Lírico, in "Jornal de Noticias", de 5 de Maio de 1908 
634 Vide O Novo Teatro Lírico do Porto, in "O Comércio do Porto", de 18 de Julho de 1908 
635 Listas de subscritores sào publicadas no jornal O Comércio do Porto, de 11, 15, 18 de Julho e 15, 21 e 25 
de Agosto de 1908 e no Jornal de Noticias, de 4, 11,12, 13, e 30 de Julho, 8, 12 e 20 de Agosto e 9 e 12 de 
Setembro do mesmo ano. 
636 Vide carta de A. José de Sotomayor, prolessor de Desenho, dirigida ao Jornal de Noticias, de 29 de Agosto 
de 1908; o Conselho Directivo da Sociedade dos Arquitectos Portugueses oficiara ao Governador Civil do Porto 
pedindo-lhe para que o projecto do teatro lírico tosse feito por concurso público {[...) Anuário [...), Ano IV, Lisboa, 
1908, p.5) 595 



Henrique Kendall alvitra, em meados de Dezembro, valores mais pragmáticos quanto 

a subscrições, pois mais lhe interessa a tónica cívica do que a patriótica, julgando que 

o papel da Imprensa deverá ser o de promover uma cruzada jornalística a tal adequada. 

A Câmara Municipal curava de intimar os propretários do Teatro de S. João ou as 

companhias seguradoras a removerem os entulhos e na sessão de 17 de Dezembro o 

vereador Nunes da Ponte diz terem fracassado os trabalhos efectuados para a construção 

de um teatro lírico e, por isso, parecia-lhe necessário "que a Câmara estudasse a maneira 

de dotar a cidade com um teatro municipal".637 um teatro municipal 

Duarte Leite renova a sua inconcordância com o auxílio prestado pela Câmara a 

um teatro destinado à exploração por particulares e, se aceita a ideia de um teatro municipal, 

não quer aumentar as despesas que este acarreta, parecendo-lhe, todavia, que um 

empréstimo a juro módico e o concurso das pessoas da cidade o poderiam viabilizar. 

A Câmara havia nomeado uma Comissão encarregada de tratar da construção de 

um teatro municipal, formada por Duarte Leite, António da Silva Cunha, Nunes da Ponte 

e Tito Fontes, mas, nos inícios de 1909, verifica-se que nada está assente, pois "(sem) 

receita extraordinária nada se poderá fazer, embora haja terreno municipal aproveitável". 

É ainda um inibidor alibi a parte do "imposto de praça" reclamado pela Câmara, já, em 

1907, mas que o Governo não atende.6 3 8 

No Governo Civil reúne nos princípios de Janeiro a Comissão Promotora com a 

presença de Adolfo Pimentel, Lima Júnior, António da Silva Cunha, Bento Carqueja, António 

da Silva Marinho, Leopoldo Mourão. O Primeiro de Janeiro noticiava, nessa data, o primeiro 

projecto da Construtora, de Campos & Fonseca cujo gerente era José Isidro de Campos, o projecto da construtora 
de Isidro de Campos 

autor do projecto. Dizia, então, o seu apressado autor que o novo teatro seria edificado 

no local que ocupava o extinto Teatro de S. João, aproveitando-se mesmo as sólidas 

paredes exteriores. 

Pela descrição do entrevistado, depreendia-se que o projecto da Construtora era 

A.H.M.P. - Vereações, Livro 149, Sessão de 17 de Dezembro de 1908, II. 22v -23 
Idem, ibidem. Livro 149, Sessão de 14 de Janeiro de 1909, fl. 50v-51 
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um projecto de circunstância, ganhador de tempo, com um programa de pretensa eficácia, 

mostrando na fachada sobre a Batalha duas largas varandas sobre colunatas "no sentido 

da que possui o S. Carlos em Lisboa". Varandas pue serviriam de refúgio no caso de 

incêndio. A planta da sala teria a forma elíptica, julgada com melhores condições acústicas 

do que a forma de ferradura. E mais dizia, nalgum desacerto, que o teatro seria aberto 

ao público em Dezembro de 1910! 

O Jornal de Notícias publica uma carta de um leitor insurgindo-se contra a planta 

de Isidro de Campos, reveladora do total desconhecimento das questões teatrais, sugerindo 

que se fizesse a entrega da encomenda do projecto a um arquitecto ou engenheiro. 

A Construtora tenta defender-se porque se trata de mero esboço e não de um 

projecto que, de facto, não existe. 

Na Câmara Municipal parece observar-se, com expectativa, a solução encontrada 

pelos particulares, faz-se notar que hã trabalhos realizados sobre um teatro municipal 

pertencente "exclusivamente à cidade",M9 quando Henrique Kendall procura canalizar 

fundos da Associação Comercial para a Comissão ou sugere a votação de um empréstimo 

municipal. 

É nomeada uma Comissão encarregada da aquisição de terrenos e da elaboração 

das bases de um concurso entre técnicos nacionais e estrangeiros, com preferência para 

os primeiros. 

O Primeiro de Janeiro sobre o tema Os Teatros Modernos produzia ao longo 

de Fevereiro / Março um conjunto de artigos do engenheiro António Rigaud Nogueira nos 

quais aborda a falta de um teatro lírico para a modernização da Cidade e, analisando a 

evolução dos teatros italianos e franceses, mostra a necessidade da existência de dois 

teatros de funções e tipos diferentes. ̂  Na analise dos teatros europeus indicava alguns 

que conviriam ao Porto e tenta caracterizar o que é de facto um teatro moderno. O Porto 

deveria, pois, ter um teatro para ópera e concertos e outro para drama e ópera cómica. 

Idem, ibidem. Livro 150, Sessão de 4 de Fevereiro de 1909, fl. 4v-5 
640 A.R.N. [António Rigaud Nogueira] - Os teatros modernos [...]. in "O Primeiro de Janeiro", de 20, 26, 28 de 
Fevereiro e 5 de Março de 1909 



isto é, um teatro de feição grandiosa e outro de carácter popular. 

No entendimento de Rigaud Nogueira, o primeiro deveria ser construído pelo o engenheiro Rigaud 
Nogueira e as considera-

Governo, que tem dois teatros seus em Lisboa e um em Coimbra, e até porque, 'devido çõeS sobre teatros 

à centalização esmagadora do último código administrativo, os rendimentos desta cidade 

foram quase absorvidos pelo Governo central"; a Câmara Municipal deve conceder gra

tuitamente um terreno público, gratuitamente para o teatro pois era contrário à recons

trução do teatro de S. João no local onde antes estava. O terreno era em seu pensar 

insuficiente e, por isso, valendo-se da lembrança do Dr. Forbes de Magalhães, provedor 

da Santa Casa da Misericórdia, lembrava para implantação o jardim de S. Lázaro, visto 

que tinha de ser demolido para o alargamento e prolongamento da rua de S. Lazaro e 

rua da Murta, podendo ainda restar um largo entre a fachada do teatro lírico e a Biblioteca. 

Há que articular, necessariamente, estes textos com pretensões da Irmandade do AS pretensões da irmandade 
do Terço 

Terço que, em nome do alargamento da travessa do Cativo, pedia à Câmara que não 

consentisse na reconstrução do antigo teatro,641 invocando o Regulamento da Salubridade 

Pública quanto a edificações e, ainda, com dúvidas camarárias quanto à legitimidade da 

posse do terreno depois da extinção do teatro. É certo que o seu Presidente dizia ficar 

demonstrado que "a Câmara não abriga o mais ligeiro propósito de contrariar a construção", 

desde que respeitados os preceitos das edificações, quando a Comissão já havia, aliás, 

adquirido o terreno. M2 

A solução era, no entanto, bem encontrada pela Terceira Repartição que, se 

desejava alargar a travessa, teria de reduzir cerca de 4 metros à largura do terreno que 

o teatro ocupava, o que tornava impossível a reconstrução; mas a altura do edifício, a sua 

cércea, tinha de ser regulada pelas vias mais largas com que entesta pelo que o elemento 

de referência era o Largo da Batalha. M3 

Assim se viabilizava, sem atropelos legais, a reconstrução e a ideia cara a Duarte 

6 4 1 A.H.M.P. - Vereações, Livro 150, Sessáo de 4 de Março de 1909, II, 41 
4 4 2 O terreno é adquirido em finais de Fevereiro de 1909 pela quantia de 20 contos em dinheiro e 10 contos em 

acções. 
6 4 3 A.H.M.P. - Vereações, Livro 150, Sessão de 18 de Março de 1909, II. 62v-63 
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Leite de ampliação do Largo. 

No pressuposto da inviabilização, a Comissão promotora havia nomeado comissões 

especiais para a apreciação de terrenos, tanto municipais como particulares, nas ruas A apreciação de terrenos 
municipais e particulares 

Duques de Loulé e S. Lazaro mas, em face das informações, manifestara o seu voto 

favorável à aquisição do terreno em que assentava o Teatro de S. João. 
Em 3 de Junho de 1909, era assinada a escritura de constituição da Sociedade A sociedade do teatro 

de S. João 

e instituem-se os seus corpos gerentes com António da Silva Cunha, Alberto Nunes de 

Figueiredo e António Joaquim Machado Pereira, dr. Ricardo Bartol, António Pedro Augusto 

da Costa e dr. Álvaro de Vasconcelos do Conselho de Administração. m 

A Comissão Executiva procura garantir a ampliação da área de implantação do 

teatro e a Empresa Construtora solicita à Câmara a determinação de alinhamentos. 

Duarte Leite não via razões para alterar alinhamentos, jã aprovados em 1906, mas 

achava aceitável a alteração de alinhamentos da frente do teatro, avançando-o até ao 

da rua Alexandre Herculano, o que implicaria a expropriação da capela de Nossa Senhora 

da Batalha. Desejava, todavia, que a Sociedade tomasse para si o ónus da sua ex

propriação. 6ts 

À data do lançamento das bases e programa do concurso, é significativo que já A publicação das bases do 
concurso e o seu programa 

existissem os projectos de Isidro de Campos, de Marques da Silva e um outro de Xavier 

Esteves e Moreira de Sá. As referidas bases são publicadas em 10 de Julho e na condição 

39 é referido o dia 7 de Outubro como termo da recepção dos projectos. Mò 

O programa explicita, como objectivo específico, a criação de condições especiais 

para serem levadas à cena óperas líricas, devendo comportar a sala de 1350 a 1450 

espectadores, distribuídos pela plateia, balcões, galerias e camarotes. Verifica-se que as 

preocupações de segurança comandam o programa, quanto a circulações, acessos e seu 

6 4 4 Da Assembleia Geral faziam parte o dr. Adolfo da Cunha Pimentel (Presidente), Bento Carqueja, Arnaldo 

Moreda, Pedro Mariani: no Conselho Fiscal estavam António da Silva Marinho, Eduardo Honório de Lima, major 

João Gomes Espirito Santo, Ezequiel A. R. Vieira de Castro, Manuel Reis e José de Oliveira Basto 
6 4 5 A.H.M.P. - Vereações, Livro 151, II. 74v-75 
6 4 6 As bases do concurso e o programa estão datados de 9 de Julho de 1909 e deles constam três membros do 

Conselho de Administração, António Joaquim Machado Pereira, Alberto Nunes de Figueiredo. António da Silva 
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número e sua independência, quanto a varandas ou outros espaços de refúgio, e no que 

respeita a materiais incombustíveis, tais os dos paramentos, escadas, divisórias, coberturas 

e varandas. 

Nesse sentido, é exigido o mútuo isolamento tanto do palco como dos camarins 

e sala. O palco será isolado da sala por meio de uma parede de pedra, tijolo ou cimento 

armado, apenas vazada peta boca de cena, podendo ser tapada por chapa metálica móvel, 

e será dotado de ventiladores que poderão abrir automaticamente. 

Quanto ao aspecto arquitectónico deseja-se que a fachada principal seja voltada 

para a praça da Batalha, que tenha uma varanda ou mais e que a decoração exterior do 

edifício esteja em harmonia com o fim a que é destinado, "principalmente no que diz res

peito à fachada principal, devendo, porém, ser sóbria nas fachadas laterais e posterior". 

As condições de segurança remetiam, afinal, para a legislação de 1888 e para 

o Regulamento policial do Distrito, de 1893. 

Em 8 de Outubro são abertos os projectos do concurso, com as divisas Audaces 

Fortuna. Juvat. Pró Invicta e Porto que são submetidos a um júri reunido em 20 e 

constituído pelos engenheiros Basílio Alberto de Sousa Pinto, Xavier Esteves, Casimiro 

Jerónimo de Faria, arquitecto Marques da Silva e o condutor de obras públicas Isidro de 

Campos que os consideram fora das condições impostas pelo concurso. 

Uma semana depois já se anunciava um novo concurso cujas bases e programas um novo concurso e refor
mulação das suas bases 

são ligeiramente reformuladas, com a introdução da figura do anteprojecto, com a redução 

do prazo do concurso, a alteração dos quantitativos dos prémios, o abaixamento da lotação 

do teatro para 1250 lugares e com a expressa indicação do comprimento do palco, não 

inferior a 16 metros. 

As propostas dos anteprojectos foram abertas em 22 de Fevereiro de 1910 e o os anteprojectos 
apresentados 

júri composto pelos engenheiros Basílio de Sousa Pinto, Director das Obras Públicas, 

Casimiro Jerónimo de Faria e João Von Hafe, pelos arquitectos Ventura Terra e Alexandre 

Soares M7 (e por Machado Pereira, representante da Comissão) classificou os anteprojectos 

Aproveitou-se a vinda ao Porto de Ventura Terra e Alexandre Soares que vinham participar no júri do concurso 
600 



com as divisas Porto, de Correia da Silva, Fecit, de Marques da Silva. Audaces Fortunat 

Juvat. de Alfredo Coffino. •* Girassol, de João Moura Coutinho. Fausto, da Companhia 

Geral de Construções Económicas. Fortes Fortuna Adjuvai do pintor e decorador Augusto 

Pina, Modestus. de Roberto Fino, Pró Labor, de Tertuliano Marques e Alfredo da Costa 

Campos. M9 

Marques da Silva obteve o primeiro prémio de 1200$00, João de Moura Coutinho Marques da suva, primeiro 
prémio do concurso 

de Almeida d'Eça o segundo, de 300S00, e o terceiro (uma menção honrosa) foi atribuído 

ao anteprojecto da Companhia Geral de Construções Económicas. ** É sobre os dois 

primeiros anteprojectos que se debruça a Imprensa, realçando, sobremaneira, o trabalho 

de Marques da Silva, que acabava de triunfar, então, no Concurso para o monumento da 

Guerra Peninsular, a erigir no Porto.651 Era um "concorrente vitorioso", com as suas 

indiscutíveis aptidões de profissional", como escreveria O Primeiro de Janeiro, vendo 

a oportunidade do Arquitecto trabalhar livremente, podendo melhor revelar o seu talento 

e individualidade sem os cerceamentos que encontrava no projecto da Estação Central 

do Porto, em execução. 
Quer para Marques da Silva quer para Moura Coutinho o tema do Teatro constituirá Marques da silva e o tema 

dos teatros 
jã uma segunda abordagem, pois ambos se haviam interessado no projecto de construção 

do Teatro-Circo de Braga, uma ideia que ganhara corpo nos finais de 1907 com a cons- o Teatro-cireo de Braga 

tituição de uma Sociedade Anónima que se propunha arrematar os terrenos do extinto 

Convento dos Remédios, destinados a tal fim.m Marques da Silva elaborou então, algumas 

peças do projecto no pressuposto do concurso (com a divisa Ourique) que não se efectuou, 

do Monumento Comemorativo das Guerras Peninsulares. 
648 Alfredo Coffino é referido como tendo feito estudos de Engenharia em Paris. Foi colaborador de Bigaglia e 
projectou nomeadamente para a Avenida da Liberdade, na Avenida Ressano Garcia. Dedicou-se à arquitectura 
funerária e como arquitecto e construtor civil foi responsável pela instalação da Casa Bancária Fonseca Santos 
& Viana, em Lisboa. 
649 Vide O Comércio do Porto, de 23 de Fevereiro de 1910 
650 A Companhia era dirigida por Vitor Augusto Dourado; em 1925 o arquitecto António Peres Dias Guimarães 
é indicado como substituto da Direcção, desconhecendo nós a data certa da sua participação na Companhia. 
651 É de lembrar a maneira efusiva como António e Adriano Ramos Pinto e Henrique Kendall saúdam o sucesso 
do Arquitecto (A.M.S.) 
652 Vide O Correio do Minho, Braga, 10 e 17 de Dezembro de 1907 e O Correio do Norte, Braga. 21 de Janeiro 

e 18 de Dezembro de 1908 



pois antes foi encarregado do projecto Moura Coutinho, então na Direcção das Obras 

Públicas de Braga e já ligado às principais obras daquela cidade. tó3 

As exigências e o programa do Teatro Circo eram diferentes das de um Teatro 

Lírico, mas a informação recolhida pelo Arquitecto, quer em termos de iconografia e 

bibliografia, quer em contactos directos, numa primeira fase, em Paris, permitiram-lhe um 

poder de adequação ao programa e a sua superação através de cuidada fundamentação. 

Eta transparece na memória descritiva do projecto do Teatro de S. João quando o Arquitecto A memória descritiva do 
teatro de S. João de 

procura conciliar as tradições do antigo teatro (no sentido sociológico) e na tipologia Marques da silva 

arquitectónica (a tradição italiana e renascentista) com novas utências e uma nova tipologia, 

com as marcas Luís XVI, a ver com o teatro francês. 

Há, pois, uma nova estruturação da sala, e uma distribuição de espaços que, com uma nova estrutura da saia 

semelhante denominação, engloba a plateia, o primeiro balcão, as frisas, camarotes de I9 

e 7? ordem, os camarotes de balcão, o segundo balcão e as galerias em anfiteatro, restritas 

no antigo teatro, obvia-se à utilização de corpos salientes, evitando-se grandes espaços 

de penumbra, e possibilrtavam-se pontos de vista que procuram colocar cada espectador 

em condições idênticas de vista e audição, honra e virtude do "teatro francês". 

A parte mais importante do projecto é a que dá acesso à sala de espectáculos, 

com espaços de acolhimento, transição e representação. A planta Beaux-Arts, já o escreve

mos 654, é veiculo de ostentação, como em Gamier, favorece o partido agenciador de 

espaços que se articulam e progridem pela qualidade da composição. 

Era, aliás, para esta articulação entre o vestíbulo, o átrio, as escadas e as cir

culações que Marques da Silva procurou chamar a atenção de quem houvesse de apreciar 

os projectos, pois julgava-a como "o ponto mais delicado da construção", devido à pouca 

largua do terreno. A própria caracterização das escadas *à la française", pretendia enfatizar 

o espectáculo da circulação, conjugando valores estéticos e funcionais, sempre na pressupo-

653 O projecto de Moura Coutinho foi submetido à apreciação de Ventura Terra e José de Figueiredo, tendo 
aquele produzido um parecer altamente favorável à construção do que será "um dos mais belos e confortáveis 
teatros do Pais" (Cfr. O Correio do Norte, Braga, 2 de Abril de 1909) 
654 Vide CARDOSO, António [e outros] - J. Marques da Silva / Arquitecto / 1869 11947 (cat.). Porto, 1986, p.21 



siçào que pairava sobre o projecto, isto é, as condições de segurança. 

Nesta lógica se insere a solução do terraço, em cimento vulcânico, que cobre o 

teatro na sua maior parte, com escadas e portas de acesso, permitindo maior facilidade 

de salvamento em caso de perigo. Este era mais um dos aspectos diferenciadores em 

relação ao projecto de Moura Coutinho, de idêntica tipologia, previsto para uma menor 

lotação, mas com idênticos ritmos e hierarquia na fachada principal, mas com as fachadas 

laterais com uma composição mais insegura e rematada por um ático, com sugestões de 

tecto amansardado. 

Não foi pacífica a reacção à classificação e sobre a falta de originalidade do Reacção à classificação 
dos anteprojectos 

anteprojecto de Marques da Silva levantam-se na Imprensa e no público algumas dúvidas 

que o Arquitecto intenta desfazer, baseando-se, fundamentalmente, na composição do 

projecto para um "terreno muito especial", para o qual mesmo no estrangeiro não havia 

um projecto que a ele se adaptasse, mas que ele solucionou sob diversos pontos de vista. 

Para Marques da Sirva não há projectos feitos e o programa a que teve de obedecer 

tinha as suas particularidades. É certo que, em planta, palco e camarins são análogos em 

todos os projectos mas, mesmo se se invocam as semelhanças com o teatro de Amiens, AS referências ao teatro 
de Amiens 

o palco do teatro francês não toma toda a largura do terreno e tem camarins laterais no 

que divergia do seu projecto. A composição é também diferente na parte principal, isto é, 

na ligação do vestíbulo com as escadas e a sala de espectáculos. Esta, em Amiens, não 

tem camarotes de boca e tem ao mesmo nível da plateia uma ordem de frisas; o primeiro 

balcão ficava situado no primeiro andar enquanto que no projecto de Marques da Silva 

ficava no andar das frisas. 

Aceita, todavia, o Arquitecto que adoptou o estilo Luis XVI na decoração, tal como 

acontecia em Amiens, mas fê-lo com "maneira de ser diversa" e, se nalguma parte buscara 

inspiração, havia sido nos "formosos exemplos de Versalhes". Ao enfatizar a composição 

da planta e a descrição dos pormenores internos queria significar - como sempre afirmou 

- que a parte fundamental de um edifício é a planta porque "(as) fachadas são apenas 

o invólucro do edifício". E em Arquitectura, como axioma, "uma boa planta dá sempre 



excelentes fachadas". Mas era para Marques da Silva aceitável que no caso dos teatros, 

porque havia exigências comuns quanto ao palco, sala de espectáculos, foyer, escadas 

e camarins, em fachada teria de aparecer a sua leitura e daí as analogias possíveis entre 

as diversas fachadas de teatros. 

Se algum ponto de contacto havia com Amiens ele consistiria na disposição do 

tecto que servia de cobertura nos dois teatros. Explica a necessidade, valendo-se do 

exemplo de teatros italianos cujo coroamento é o mesmo quando são cobertos em terraço. 

E assim justificava o largo friso do entablamento do seu projecto que alguma semelhança 

podia ter - essa sim - com a fachada da Biblioteca de Veneza (a Libreria Vecchia), magnífico 

exemplar da Renascença italiana. Com mezzaninos no seu largo friso, com o "motivo 

Palladio" das suas fachadas, ela teria sido a fonte de muitos arquitectos, incluindo Garnier 

que na Ópera parisiense reproduzia, ainda, a planta da sala do Teatro de Bordéus de 

Victor Louis (1777-1780) e aplicara a escada de honra do mesmo Teatro.655 

A sequente entrevista, ainda ao jornal O Primeiro de Janeiro. ̂  esclarece o 

poss'rvel paralelo entre o seu projecto e o do teatro de Amiens, insistindo que as condições 

restritas em que actuara não lhe permitiria a sujeição a projectos conhecidos, antes o 

"obrigavam a procurar uma solução determinada e individual". "Um artista não copia 

nunca", dizia convictamente, "porque as captas reconhecem-se ao primeiro golpe de vista 

das pessoas experimentadas" e são sempre notórias as partes desconexas. Quando numa 

obra há harmonia e unidade ela será sempre uma obra original. O que há é elementos 

construtivos sobre os quais trabalham os artistas, que, para o serem, lhe dão carácter 

e indMdualtaade. 

O que Marques da Silva não dissera - nem tinha de dizer - é que a problemática 

dos Teatros constituía para si, desde finais de 1907, um centro de interesse, pois pensava 

seguramente em participar no eventual concurso para o Teatro-Circo em Braga. O incêndio 

655 Vide O Primeiro de Janeiro de 26 de Fevereiro de 1910. Sobre o concurso e a questão da originalidade ver 
ainda O Novo Teatro Úrico do Porto [...], in "A Ilustração Portuguesa", Lisboa, 211, 7 de Março de 1910, pp. 297-
298; J. G [Joaquim Costa] - O projecto do teatro de S. João, in "Arte", Porto, 6S Ano, 63. Março de 1910, pp. 
24-26; - Concurso para a construção de um teatro lírico no Porto, in "Ocidente", Lisboa, vol. XXXII, 1909, p. 54 
656 Clr. O Primeiro de Janeiro, de 27 de Fevereiro de 1910 



do Teatro de S. João e a sua visita a Paris em 1908 (tendo por principal objectivo a 

preparação de cuidada recepção a D. Manuel II no Palácio da Associação Comercial do 

Porto) são uma oportunidade para se aproximar da homóloga situação que constituía, de 

facto, a "conservação" da fachada do Teatro de Amiens, que o concurso aberto, em 1905, 

havia transformado em debate crítico, no partido divergente apresentado pelos diversos 

concorrentes. No tempo portuense, falar de Amiens era falar, com certeza, e para muito 

poucos, das ambiguidades que o próprio concurso possibilitava, pois numa primeira fase 

nem sequer era explícita, como exigência da admnistração municipal, a salvaguarda da 

bela fachada do teatro, da autoria do arquitecto Jacques Rousseau (1778-1780). Para Marques da silva e a 
informação culta 

Marques da Silva, peta informação culta, Amiens, se era a referência necessária a Jacques 

Rousseau era ainda o conhecimento das soluções propostas como abordagem, meto

dologia, fontes e inspiração. 

Mas as fontes não se esgotavam aqui e em Paris, sobretudo, na Nova Ópera-

Cómica. no Nouveau Cirque na Comédie Française recolheu, de visu, notas importantes 

para a formulação dos seus projectos, como os seus cadernos comprovam. A bibliografia 

recenseada, os catálogos recolhidos e as obras comprovadamente adquiridas nesse ano 

em Paris mostram a atenção global a novos programas e novas tipologias, novos materiais, 

num campo multidisciplinar da Arquitectura às Artes Decorativas, com o evidente suporte 

teórico de Jean Gaudet (fora seu professor de Teoria da Arquitectura) e de Alphonse 

Gossetm e as fontes iconográficas diversíssimas com os fantasmas da Ópera de Garnier, 

da sua "infância" parisiense. 

Às notações segue-se a génese das plantas, ora condicionada pela implantação, A génese das plantas 

na área do antigo teatro, ora, em alternativa (municipal) supondo a mesma forma oblonga 

transposta para a área do mercado do Anjo, numa expedita solução "passepartout".658 

Mas desde logo se tornavam evidentes três áreas de significação ou de repartição de 

6 5 7 GOSSET, Alphonse - Traité de la construction des Théâtres, Paris, Librairie Polytechnique Baudry et C.ie. 

Éditeurs, 1886 
6 5 8 Tal suporia a mudança do Mercado do Anjo, provisoriamente, para a zona das Virtudes e definitivamente para 

terrenos em Cedofeita, resultantes da pensada avenida que do Largo do Carmo ligaria à Avenida da Boavista. 



funções, com a intrínseca complementaridade orgânica. É pela intuição e pelo óbvio 

conhecimento da sociedade portuense (a componente processual) e pelo sábio domínio 

da ambiguidade que Marques da Silva elabora os primeiros estudos do projecto, num 150-151 

sistema operatório que procura a tradução mesmo antes da publicação das bases do 152 

programa. É um sistema de buscas e simulações atento às correntes de opinião e sempre 

informado por Paris. 

Os arquitectos Ferdinand Chanut e Delaporte65Ç respondem, de algum modo, a 

estas interrogações, não sem as dúvidas que lhes assistem da inexistência de um programa. 

De Chanut lhe chega o estímulo par a utilização do betão armado, tal como, posteriormente, os estímulos de chanut 

lhe lembrará os irmãos Perret para a construção. m 

Em Abril de 1910, o Conselho de Administração do Teatro de S. João submete 

à apreciação da Câmara o projecto que é aprovado na sessão de 6 de Maio.é61 A es te A aprovação do projecto na 
Câmara Municipal 

é posteriormente anexado um requerimento da Sociedade, assinado por António da Silva 

Cunha e Machado Pereira, procurando obviar ao pagamento de taxas correspondentes 

às saliências do edifício. A memória descritiva do projecto insiste nos aspectos que mais 

têm a ver com o Regulamento de Salubridade, de 14 de Fevereiro de 1903, e com as 

Condições de segurança das casas de espectáculos publicadas, como se afirmou, em 

1888, e de acordo com o Regulamento policial dos teatros do Porto, de 1893. 

Em função do alinhamento definitivo, a Sociedade adquire cerca de meia centena 153 

de metros quadrados de terreno municipal e Duarte Leite propõe o alinhamento da Praça 

da batalha e ruas convergentes que o Governador Civil confirma.662 

Marques da Silva, em Julho, está de novo em Paris, como confirma o cartão de 

L. Cugnet, marcando encontro para o Palais d' Orsay para sequente visita às livrarias na 

busca de obras sobre construções e arranjos de teatros.663 

659 Hippolyte Delaporte nasceu em 1875 em Versalhes, foi aluno de Laloux e obteve o Diploma de Arquitecto 

na 58* Promoção, em Fevereiro de 1902. 
660 A.M.S. - Correspondência de Ferdinand Chanut para Marques da Silva, de 6 de Março de 1909 a 29 de Abril 

de 1910. 
661 A.H.M.P. - Licença de obras, 1910, Livro 249 (59), II. 57-76 
662 Idem, Vereações, Livro 155, ti. 6v e (1.8. 
663 A.M.S. - Carta de L. Cugnet a Marques da Silva, datada de 1 de Julho de 1910 6 0 6 



Entravo-se decisivamente na fase de execução do projecto, com a preparação de A execução do projecto de 
Marques da Silva 

desenhos òs escalas de execução, de 1/50,1/20 e em tamanho natural. Em 17 de Setembro, 

regista o Arquitecto o primeiro pagamento da obra feita da vedação de terrenos e remoção 

de entulhos, tal como em 1 de Novembro descrimina, num segundo certificado de obras, 

escavações e desaterro e desmonte de pedreiras, a utilização de alvenarias argamassadas 

em alicerces, o aslfaltamento e a execução em cantarias lisa e aparelhada, de uma ou 

mais faces, alvenaria hidráulica e moldurada para ser revestida a cimento, medição que 

se referia à fachada posterior sobreposta e planta do palco e corte na escala 1 /50. 

Obras realizadas pela Companhia Geral de Construções Económicas que havia A companhia Gerai de cons
truções Económicas 

tomado a empreitada de construção do Teatro Lírico do Porto, de acordo com o caderno 

de encargos elaborado por Marques da Silva em 16 de Abril desse ano.6 6 4 

Marques da Silva vai dirigindo detalhes de execução, com uma cuidada atenção 

à reutilização de pedra, à adiantação das paredes de perpianho, ao não estrelamento da 

superfície da pedra para a parede de separação do palco, aos leitos e sobreleitos da 

pedra, ao enchimento, às superfícies de estratificação não devidamente apicoadas, cortes 

de juntas, à colocação de tubagem nas paredes da cena e vai passando os certificados 

de obras ao empreiteiro que prossegue as escavações e desaterros, a construção lisa 

e aparelhada, com a execução de cantaras em almofada, alvenaria lisa e moldurada para 

ser revestida a cimento e já com a utilização de ferros forjados em grade para aplicação. 

Estamos nos finais de 1911 e o relatório da gerência referente a esse ano leva-

nos a concluir sobre o estado das obras, de algumas dificuldades de cobrança das 

prestações vencidas, dos subscritores remissos66í e da necessidade que se impõe a 

todos os portuenses de contribuírem para a construção de um teatro digno da "segunda 

cidade da República". 

Prevê-se que dentro de escassos meses estarão concluídos os trabalhos das obras 

664 A Companhia, como se afirmou, era dirigida por Vitor Dourado e tinha como principais colaboradores o engenheiro 

Xavier Esteves e o arquitecto Peres Guimarães. 
645 É enviada uma circular a todas as pessoas de recursos que haviam subscrito acções ou que de lorma indirecta 
se haviam comprometido a tomá-las, "como estímulo ao cumprimento dos seus encargos" (Clr. Relatório do Conselho 

de Administração / Gerência de 1911, Porto, 1912) 6 0 7 



de pedreiro e haviam-se iniciado os trabalhos de modelação para revestimento das paredes 

confiadas a artistas de competência e mérito. Durante o ano de 1914 constroem-se, ainda, 

paredes interiores de grossura, paredes de perpianho e começam-se os rebocos interiores, 

em paredes e tectos, para guarnecimentos lisos. Já se refere a cobertura em telha 

marselheza, algumas vidraças assentes em ferro, a armação de Riga, o forro arrincando, 

os tabiques singelos, o betão armado em pavimentos, escadas e vigas, e já os alizares 

de madeira da Suécia e o Pitch-Pine em barrotes, traves e prumos, chaceamento e 

fasquiagem, as portadas e caixilhos de castanho, os soalhos de pinho nacional, de macho 

e fêmea. São aplicadas as primeiras molduras ornamentadas em paredes, prepara-se o 

aparelhamento de molduras em ferro e os guarnecimentos, de estuque, em tectos moldu-

rados. 

Nos finais do ano são aplicados revestimentos exteriores lisos, moldurados e 

ornamentais, de argamassa de cimento. Até Março de 1916 recebera o Arquitecto 2 600$00 

de honorários e a Compainha cerca de 90 000S00, sendo aquela quantia respeitante à 

percentagem de 2,5% aplicada ao valor da obra feita. 

O relatório da Sociedade relativo à gerência de 1916,66b refere a demora na 

conclusão do teatro, devida ao período da guerra, da qual resulta a dificuldade de obtenção 

de algum material e a impossibilidade da aquisição de outro. Mas as dificuldades advinham, 

ainda, da incapacidade de obter o restante capital para tão avultada obra, apesar dos 

esforços dispendidos "aos quais não souberam corresponder aqueles que mais directa

mente interessam na realização da louvável e cMlizadora iniciativa".667 O referido relatório 

permite-nos verificar, nessa data, a lista de accionistas da Sociedade do Teatro de S. 

João dos quais faziam parte (apenas simbolicamente) Marques da Silva e os tios-avós 

de sua mulher, D. Amélia Lopes Martins de Oliveira e José Lopes Martins, estes já em Alguns accionistas 

paridade com os maiores accionistas, como Américo Augusto Vieira de Castro, António 

Joaquim Machado Pereira, António da Silva Cunha, Dr. Armando Vieira de Castro, Artur 

666 Sociedade do Teatro de S. Joáo / Relatório do Conselho de Administração / Gerência de 1916, Porto, 1917 
667 Durante a elaboração do relatório faleceram António Joaquim Machado Pereira e o dr. Ricardo Bartol, membros 

do Conselho de Administração do Teatro de S. João. ADA 



André Gaspar, Barros e Cs, o Conde de Vizela, Eduardo Honório de Lima, o Visconde 

de Trevões, Helena de Sousa Ribas, Fernandes Guimarães e C9, Dr. Jacinto de Magalhães, 

Dr. João Antunes Guimarães, João Baptista de Lima Júnior, Dr. Leopoldo Mourão, Conde 

de S. Tiago de Lobão, Ramiro de Magalhães, Dr. Severiano José da Silva. 

É bem indiciador que, em 28 de Março de 1917, António da Sirva Cunha, Alberto 

Nunes de Figueiredo e José Ferreira Gonçalves, em representação à Câmara, sugiram à 

edilidade, em nome da Sociedade do Teatro de S. João, a compra do Teatro e a sua 

inauguração como Teatro Municipal. 

O clima da guerra, as greves operárias, jã em 15, as crises de subsistências e o clima da guerra. 
As crises operárias 

a epidemia do tifo, a crise polífica de 18/19 foram afinal o pano de fundo desta encenação 

final com que se preparava a inauguração do Teatro de S. João. Já em finais de 18, se 

procedia ao auto de vistoria do Teatro de que foram encarregados os engenheiros Diogo A vistoria do Teatro 

Neff Sobral, Henrique Bravo, Hermínio Soares e Vitor Hugo Machado que não autorizam 

a sua inauguração sem que se realizem algumas obras consideradas de segurança. 

O relatório de Marques da Silva sobre as conclusões do auto é um texto revelador, 

pois leva-nos a apreender alguns dos aspectos relevantes do projecto, algumas ideias 

estéticas que a ele presidiram e essa consciência pessoal ou auto-satisfação, mais deon

tológica do que de auto-estima. Assenta a sua argumentação na diferenciação de critérios, 

caracterizando a contextura interna do velho teatro e a nova construção, "orientada numa 

intuição diversa", com particularidades achadas inconvenientes ao primeiro relance, o dos 

engenheiros! 

Sobretudo, vale-se da legislação obsoleta de 1888, que tomara em consideração 

o estado dos teatros do Porto naquela época, necessariamente desajustada dos critérios 

de 1918 e das condições de expressão arquitectónica do novo Teatro. Na intenção da 

vistoria estava a proposta de lanços exteriores a ligar as varandas dos diversos andares, 

esquecida de que o traçado interior dos teatros modernos os dispensavam. O que fora 

remédio em 88 remediado estava agora, em termos estruturais, na solução dos terraços, 

na utilização do betão... 



Quanto à utilização de degraus, julgada abusiva pela Comissão, mais uma vez o 

Arquitecto caracteriza o teatro italiano, em que os camarotes eram como que um com o teatro italiano e o teatro 
trances 

ptemento da sala de recepção das habitações, pequeno salão isolado, muito embora pouco 

se visse dos segundos lugares, disposição essa que já Seghezzi procurou alterar, em 

1630, com a utilização de degraus. O teatro do género francês, pelo contrário, quase 

exige os degraus nos camarotes e é até obrigatório em consequência da estrutura. Invoca 

as soluções do Teatro de Berlim que visitou (quanto à plateia), a Nova ÓperaCómica de 

Paris, o Teatro de Chatellet e os espaços de circulação que o seu projecto continha, 

articulável com a fácil evacuação das salas e sem zonas de concorrência, de conflitos. 

De facto, acautelara os aspectos de segurança, com a particularizada utilização 

de tanternins móveis sobre a parte superior do palco, para rápida abertura de larga chaminé 

de ventilação, organismos semelhantes aos "chaviots" que os novos teatros franceses 

apresentavam. E sobre matéria de incêndios invoca o seu mestre Guadet (até porque 

tinha sido o reconstrutor da Comédie-Française'), quando aquele afirma que "a única 

garantia eficaz não tanto contra o incêndio mas contra as suas desastrosas consequências 

(...) está numa boa planta". E na disposição interna muito havia insistido Marques da Silva. 

Reconhece, todavia, que "(nenhuma) obra de arquitectura é mais complexa, anta

gónica, eriçada de compromissos e de pontos de luta do que a edificação dos teatros". 

E conclui, com alguma ironia, que do auto de vistoria se deduz que devem ser chamados 

a apreciar os edifícios dos teatros os arquitectos. "São estes os profissionais que os 

projectam e executam e, em caso de tal magnitude, não podem ser dispensados". Os 

peritos, no seu entendimento, assentaram as conclusões em circunstâncias de detalhe, 

"incompatíveis com a construção de um Teatro moderno, e impossíveis de satisfazer em 

qualquer concepção humana, logicamente estabelecida". •*■ 

O Teatro de S. João, peta sua inserção urbana e pelo sítio, ganhava uma autonomia o Teatro de s. joao e a 
inserção urbana 

formal que, como afirmámos, o aproximava do teatro/monumento, dentro de uma lógica 

668 A.M.S. - (Cópia dactilografada da informação de Marques da Silva], enviada ao Conselho de Administração 

e Fiscal da Sociedade do Teatro de S. João, datada de 4 de Dezembro de 1918 



"beauxartiana" que a própria obra de Victor Louis, em Bordéus, de algum modo ilustrava 

e que o velho teatro, de Mazonneschi, revelava, já, na implantação, que não, propriamente, 

como leitura exterior de partes interactivas. 

A primitiva forma, obbnga, e o respectivo espaço (apenas ampliada sobre a Praça 

da Batalha) é uma forma retida e revisitada, condicionadora do projecto com uma planta 

informada por valores e eixos de simetria que instauram e geram uma fachada principal, 

duas fachadas laterais, com idênticos elementos de composição, e uma fachada posterior, 

diferenciada por razões funcionais. 

Há desde já, uma nítida hierarquização da fachada principal, mas, jã, com a 

inovadora transição para as fachadas laterais com similar tratamento, um primeiro segmento. 

Tal era possível porque era visível, em fachada, a legibilidade dos três espaços de aco

lhimento/transição/representação, a sala de espectáculos e o palco/camarins, exigidos pelo 

programa, mas diferenciados pelo partido do Arquitecto. 

A fachada principal tem a ver com a renovação do estilo Luis XVI que caracterizou A (achada principal e a re
novação do estilo Luis XVI 

os primeiros anos do século, nomeadamente em França, e, na ocorrência, segundo 

Pougnaud, *69 o Teatro de Amiens transformara-se em paradigma dum novo gosto e daí 

o trânsito para o Teatro de ta Madeleine, em Paris, culminando na Ópera de Lille, começada 

em 1907. 

O alçado principal apresenta uma nítida composição tripartida, correspondente a 

outros tantos pisos, com a progressão ascensional dos ritmos que as colunas do andar 

intermédio enfatizam e que o coroamento acentua, por estratégia compensatória do corpo 

elevado do palco e remate do terraço. 

O rés-do-chão é constituído por um embasamento, com almofadas de cantaria 

lavrada, fazendo pontas de diamante no seu liso, que será revestido a cimento, e a superfície 

sequente, até ao andar nobre, apresenta uma uniformidade que lhe advém da forte 

marcação das juntas aparentes (um falso rusticado), realizadas nos revestimentos de 

argamassa de cimento, com a marcada horizontalidade, apenas interrompida pelo triplo 

POUGNAUD, Pierre - Théâtres / 4 siècles d'architecture et d'histoire, Paris, Ed. Moniteur, 1980, pp. 104-108 



rasgamento e pela obliquidade das falsas aduelas nas vergas das portas. 

O andar nobre, com a utilização das ordens, apresenta o motivo de Palladio das 

suas fachadas, com três arcadas sobre pilastras embebidas, inscritas em colunas de amplo 

fuste e capiteis jónicos, com as portas das loggias, em mármore róseo, rematadas por 

frontões interrompidos. As três loggias prolongam-se em sacadas, fazendo soleira nas 

grossuras das paredes interligadas por uma varanda corrida, de ferros trabalhados, assente 

em quatro fortes consolas, em correspondência com as quatro colunas do ordenamento. 

As arcadas têm um fecho em mísulas de suporte e transição para o entablamento no qual 

se abre um friso correspondente a um mezzanino, de três aberturas e baixos relevos 

alusivos às paixões humanas, de Diogo de Macedo e Sousa Caldas (A Dor, O Ódio, A 

Bondade e O Amor), com correspondentes legendas, de algum didactismo, sobre a 

arquitrave. 67° Um cordão denticulado remata, superiormente, o friso de fora a fora e 

indicia o arranque da forte cornija assente em mísulas de ressalto, densas no ritmo repetitivo 

que percorrera todo o edifício. Coroando a fachada, ergue-se uma alta platibanda, com 

o mesmo ritmo tripartido da fenestração do alçado e o insinuado desenho formal de 

compósita e ornamentada balaustrada cega. As correspondências são óbvias como eixos 

ordenadores que interligam visualmente as diferentes etapas dos rasgamentos e as 

remissões fazem-se das mísulas das sacadas para as mísulas do entablamento, das 

consolas da varanda corrida para os quatro elementos estruturadores da solução remate 

das platibandas. 

A fachada principal é rematada (ou enquadrada), lateralmente, pelos bem denun

ciados cunhais de ângulo, rusticados, que acentuam ambígua e sabiamente, ora a anco

ragem do edifício ora a sua elevação, quer pela prossecução da horizontalidade das juntas 

do rés-do-chão quer pelo sobreelevado remate das caprichosas urnas /coruchéus e suas 

grinaldas transbordantes. 

Verifica-se, afinal, um progressivo enriquecimento da fachada, com o maior enfoque 

670 Diogo de Macedo executa os três altos relevos de A Dor. O Amor e O Ódio e duas carátides no Interior do 
teatro; Sousa Caldas executa o relevo de A Bondade (Ctr. OLIVEIRA, Gabriela Gomes - Diogo de Macedo / 
Subsídios para uma bibliografia crítica, V.N. de Gaia, 1974) 



do andar nobre, com as subtilezas, ainda, da decoração sobre as arcadas, numa mescla 

de ornatos com elementos fitomórficos. sentimentais e musicais, uma gramática decorativa 

bem Luís XVI. Os vãos das arcadas, apenas interrompidos pela delicada caixilharia, são 

também elementos de equilíbrio da composição e dão à iuz um valor estruturador e 

modelador do espaço interno do foyer. 

As fachadas laterais mantém entre si as relações de simetria quanto a vãos, cheios 

e decoração. Analisando-as, elas revelam, externamente, as três partes fundamentais do 

programa e suas sub-divisôes, com um progressivo despojamento, com ênfase do corpo 

correspondente ao vestíbulo, átrio e foyer, que prolonga, apenas, num segmento a fenes-

tração da fachada principal, com o mesmo léxico de formas a que se subtrai a presença 

das colunas e os baixo-relevos, mas a que se acrescenta no entablamento, ao jeito dos 

antefixos, dois mascarôes expressivos que, ultrapassando um léxico de época, se adequam 

ao destino da edificação e rematam visualmente os cunhais deste primeiro corpo. Vê-se 

em alçado um corpo de transição que ressalta ligeiramente da linha geral das fachadas, 

correspondendo internamente ao átrio e à primeira zona de escadas, com fresta alongada 

que prenche o primeiro andar. Estabelece, deste modo, o racord visual com a zona da 

sala de espectáculos, inscrita, em fachada, numa forma quadrangular, com distinta fenes-

tração, correspondente aos diferentes pisos do teatro. 

No rés-do-chão, com diferente tratamento dos elementos montantes, com uma 

placagem de formas oblongas, abrem-se três largas portas arqueadas (encimadas por 

uma varanda corrida apoiada em quatro consolas da mesma génese das das outras 

sacadas), ladeadas por duas pequenas portas, com um remate/frontão, curvo e interrompido. 

Dão sobre a varanda três portas que se repetem nos dois outros pisos superiores, 

aí com varandas de peitoris, entre quatro pilastras jónicas, embebidas, um todo ladeado 

por fortes mascarôes, ao nível do piso intermédio, sobre os quais se abre. na linha superior 

das padieiras, uma pequena janela e, na parte inferior, uma pequena fresta. 

Já em correspondência com a zona de palcos e camarins, a fachada prolonga-

se no mesmo nível de superfície e, aí, as frestas têm uma maior altura, adequada, apenas. 



a aspectos funcionais de ventilação do edifício e alguma iluminação, mas com o evidente 

fechamento que a cena e a acústica exigem. Estruturas montantes (e as próprias frestas) 

estabelecem a passagem visual para o corpo elevado da cena, que se eleva acima do 

entablamento onde ganha uma autonomia na solução formal do telhado de duas águas, 

bem acompanhado pelas formas requebradas dos encontros ou pelos remates das empe

nas, sublinhadas pela faixa moldurada e ornamental que debrua as superfícies. São 

elementos que se evidenciam na fachada posterior, com uma linguagem mais contida e 

c o m uma imediata leitura dos seis pisos do teatro, desde o subsolo (com posto de 

bombeiros, casas para máquinas e resguardo de cenários) até ao terraço superior para 

o qual abrem várias portas de segurança. 

Apesar da legível autónoma das partes, soube o Arquitecto interligálas, não apenas 

pela dominância cromática dos rebocos unificadores, mas, essencialmente, pelo em

basamento que contorna o edifício, pelos perfis moldurados que o cercam, pelo enta

blamento (e arqurfrave) que parece percorrê-lo, pelo friso e o mezzanino nele inscrito, pela 

enfática cornija (e o ritmo denso dos seus modilhões) e, finalmente, pela platibanda que 

a coroa (embora com diferente peso visual. A decoração, os seus múltiplos espelhamentos, 

acentuam essa homogeneização de linguagem que tinha o acerto do tempo que tinha. 

O agenciamento dos espaços supõe a explicitação funcional das áreas que as o agendamento de espaços 
e o sistema Beaux-Arts 

plantas dos vários pisos mostram na eloquência do sistema Beaux-Arts e seus critérios 

de distribuição, composição e partido, numa lógica de consumo de estilos que à burguesa 

portuense se acomodava. No rés-do-chão articulam-se os espaços, com o vestíbulo 

ocupando toda a largura do edifício, de três portas principais sobre a Praça da Batalha 

(aonde chegam os trens de praça e outros transportes) e duas portas laterais sobre as 

ruas Augusto Rosa e Cimo de Vila, entradas privilegiadas de acesso às bilheteiras, acen

tuando a circulação central sobre o átrio que distribui e progride frontalmente sobre os 

corredores de acesso à plateia ou, lateralmente, liga as escadas de acesso aos andares 

superiores, com os espaços controlados formalmente. 

O aspecto distintivo do átrio vem-lhe do pequeno ressalto do ampio patamar onde 



se inscrevem os degraus e sobre qual se levantam colunas de fustes e capitéis róseos 

e bases escuras, numa solução de escaiolas. imitando os mármores. 

Elas suportam, de facto, as fortes madres molduradas do vestíbulo e no desvão 

sobre as portas do átrio revelam o entressolo transparente, com varandim, valorizando a 

encenação das circulações na direcção do primeiro balcão e das frisas. 

As escadas principais, *à la française", leves e abertas, fazem o apelo à subida 

e desvelam, servem todos os lugares do teatro dos diversos pavimentos, excepto galerias 

e anfiteatros, e constituem no seu agrupamento e na sua ligação ao vestíbulo, átrio, 

corredores e foyer - como já dissera o Arquitecto - o ponto delicado da construção. 

A disposição do rés-do-chão parece repetir-se, mesmamente. no Ie andar, mas 

de modo diverso, na decoração e no destino, pois o átrio é subtituido por um salão avant-

foyere ao vestíbulo corresponderá o foyer, que, embora, parecendo ocupar toda a largura 154 

do edifício, tem lateralmente duas salas para restaurante e sala de fumo. De pé direito 155-156 

duplo, correspondendo ao andar nobre em fachada, revela internamente, por entre profusa 157-159 

decoração, em janelas de balaustres e largo óculo sobre as portas de transição para o 

avant-foyer, os dois pavimentos correspondentes aos camarotes de primeira ordem e ao 

camarote real, e, superiormente a estes, os camarotes de segunda ordem e o segundo 

balcão. Das circulações avistam-se o avant-foyer e o foyer com as suas varandas dese

nhadas. 

Na degressiva hierarquia dos espaços, nos últimos pavimentos estão as galerias 

e o anfiteatro, formando um só grupo de lugares mas com diferentes acessos, um ao nível 

dos andares mais baixos outro ao nível dos mais eivados. No pavimento do anfiteatro 

ficava uma arrecadação e a oficina de pintura iluminada superiormente. 

Do pavimento do rés-do-chão partem as escadas para as galerias e anfiteatros, 

por duas entradas directas, exteriores, rasgadas sobre as fachadas laterais. Assim se 

articulam, com fluidez e ordenamento, os espaços de circulação com os espaços de 

recepção e representação e com a sala de espectáculos. 

A disposição da sala, em ferradura, "impregnada da tradição da renascença A disposição da saia 
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italiana" do antigo teatro, e conservando as antigas denominações, previa um total de 

1328 lugares, incluindo os respeitantes aos seis camarotes de boca, projectados ampla

mente, sendo o do lado direito, à altura do primeiro andar, destinado, em alternativa, a 

camarote real. No espaço de transição da plateia para o palco, em fosso, ficava instalada 

a orquestra, com entradas independentes, bem denunciadas sobre as fachadas laterais. 

O espaço da cena e o dos camarins tem a autonomia que o edifício já revelava 

externamente. É uma exigência do programa, por razoes de segurança, permitindo inter

ceptar o palco da sala por um pano de cena metálico; os seus acessos fazem-se lateral 

e posteriormente. 

Definidas as principais áreas programáticas, controlados formalmente os espaços, 

vai o Arquitecto conjugar habilmente os valores de ostentação com os valores de eficácia, 

integrando bastante bem os aspectos puramente arquitectónicos e os construtivos. Valer-

se-á de uma nova técnica construtiva que, peta primeira vez, ensaiava numa escala exigente, A técnica construtiva 

com a utilização do betão na ossatura fundamental e as argamassas de cimento nos 

revestimentos. É verdade que utiliza as cantarias ou os toscos no envólucro do edifício 

ou na parede de contorno da sala, destinada a suportar os pontos de apoio da abóbada 

da sala de espectáculos, mas todos os pavimentos, tectos, escadas, tabiques, pátios e 

divisórias dos camarotes, bancadas e degraus serão de betão armado, "devendo por isso 

as secções ser determinadas de forma a resistirem com garantia às cargas respectivas 

sem que pelas suas dimensões alterem e comprometam o lado decorativo".67' 

Utiliza ainda, os mármores, com alguma discrição, nas portas das loggias do andar 

nobre, em tons róseos, ora em grossura ora em revestimento, com a parte mais colorida 

ao lado dos alizares, e, ainda, nos degraus das escadas principais, pelo menos até ao 

balcão; os patamares têm ladrilhado, mosaico a mármores, tal como o átrio e os patamares 

das escadas principais do rés-do-chão e os socos dos degraus. 

Há uma larga utilização do ferro em caixilharia, cantarias e frestas, nas sacadas 

interiores e exteriores com diferentes desenhos e algumas aplicações ornamentadas. Toda 

Clr. a condição 34* do caderno de encargos elaborado pelo Arquitecto, datado de 16 de Abril de 1910 



a armação do palco é de ferro laminado, excepto os barrotes do telhado e forro que são 

de madeira. 

As madeiras revestem os soalhos das dependências do palco e dos dois andares 

dos camarins; o parquetóe carvalho deseja-se para o foyere avant-foyer. Lambris, fachas 

e contrafachas, alizares, rodapés, guarnições serão fundamentalmente em madeira da 

Suécia, tal como as principais portas. 

Os acabamentos exigem tintas a óleo, vernizes, tintas de água e o forramento dos os acabamentos 

camarotes, balcões e galerias é feito com estofo de tons intensos, ' com estofo mais 

duradouro que rico". São sobretudo, a decoração, a delicada e delida paleta das cores, 

o recurso aos escultores (e à escultura moldurada e ornamentada) que dão ao edifício 

a dupla coerência interna e externa. 

Os revestimentos e o reboco, os fingimentos (o verdadeiro e o falso), os variados 

perfis das molduras, a figuração e os ornatos, os gessos e os estuques, a utilização do 

staff e a linhagem coberta de gesso (nas mãos de Joaquim Gonçalves e mestre Baganha Escultores e formadores 
Joaquim Gonçalves, 

ou na interpretação de Sousa Caldas, Diogo de Macedo e Henrique Moreira) são os Anlóni0 Baganha, Sousa 
Caldas, Diogo de 

instrumentos de um programa elaborado minuciosamente pelo Arquitecto, à escala natu- Maced0 Henrique 

ral, com o suporte dos melhores modelos. 

Na fachada, os baixos relevos têm o valor didáctico que já afirmámos, fazendo 

a exaltação das paixões que dominam as artes do espectáculo e a Música, e a orna

mentação, que preenche algumas zonas da fachada, tem o mesmo valor apelativo dum 

rosto. 

Mas a decoração interior exalta o foyere avant foyer, com máscaras e mascarões 

no foyer onde os festões se misturam com as cornucopias delicadas de flores e frutos, 160 

com os festões derramando-se sobre a cercadura das portas molduradas, ora em formas 

geométricas ora arredondadas, com "cartouches", instrumentos musicais, sancas e mísulas 

caprichosas e putti. O avant-foyer e o seu duplo alçado quadrangular, com as varandas 

de ferros e aplicações de ouro, os meninos e as cariatides sobre consolas alongadas e 

a profusa decoração dos ângulos arredondados e das sancas e frisos, concorrendo no 
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tecto circular, de cor uniforme e lustre de muitas luzes, constitui um dos mais logrados 

espaços desta zona de aparato. 

É esta linguagem, laboriosa e cuidada, que é transposta para o interior da sala 

numa grande coerência formal, numa placagem ocultadora dos elementos construtivos, 

com um bom ritmo de cariatides, mascardes, grinaldas e festoes que ajudam a estabelecer 

o luxo possível de um tempo portuense que se esfalfava. O ouro, os tons velhos, de pérola 

e musgo, os rosas velhos, os vermelhos fortes, dos veludos, criam, assim, uma religação 

visual que se projecta sobre a cena e o seu enquadramento, com triângulos esféricos com 

convulsas formas de instrumentos musicais, panóplias de flores e frutos e puttie as 

legendas Musica e Poesia. Sobre a boca de cena e o manto de Arlequim estão as armas 

da Cidade. O crescendo, com algumas pausas, exalta-se, finalmente, na abóbada, de 

fundo mítico e lírico, aonde se fundem os deuses e os homens e parecem conviver entre 

águas e céus e fogo, na tela de José de Brito e Acácio Lino. 

Com o Teatro de S. João impunha Marques da SiK/a uma nova tipologia na cidade, uma nova tipologia na ci
dade 

com as marcas francesas das suas referências e linguagem, num programa linear mas 

aditivo, realizado ao longo de um volume que se monumentalizou, que pela legibilidade 149 

das funções, pela sensação do conforto, pela decoração pomposa, "aliando a didáctica 

e o voluptuoso", se insere, certamente, na "era Gamier", mas que, pelo emprego do betão 

de cimento armado, se aproxima, já, da "revolução Perret".672 Ele institui um campo 

alargado de significações, tipologia por excelência da revelação dos gostos e da sua 

aceitação, porque espaço de representação e de utências sociais. 

A récita inaugural realizada a 7 de Março de 1920, isso mesmo comprova, com A récita inaugurai em 1920 

a presença da "elite portuense". Cantou-se a Aida, de Verdi, com Maria Liscer e o tenor 

Zanatello, com a orquestra dirigida pelo maestro Cantoni e no segundo dia, na primeira 

récita de assinatura, a Manon de Massenet.673 

Mas o teatro de S. João tem uma importância programática que não pode ser o teatro de s. João paradi-
gma de gosto 

6 7 2 Cfr. POUGNAUD, Pierre - Theatres / 4 siècles d'architecture et d'histoire, o.c. p. 110 

de 1920 
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esquecido: ele é paradigma de gosto no Teatro Apolo, no Palácio da Brejoeira, em Monção, 

do Conselheiro Pedro de Araújo, com desenho de Marques da Silva, de 1912,bl& e é a 

pressentida razão para o projecto de remodelação do Teatro Aveirense,675 da mesma 

data, e do projecto do Teatro Figueirense, de 1916, a edificar na Figueira da Foz, enco

mendado ao Arquitecto, em 1915, pela Empresa Construtora do Teatro Figueirense. 

dirigida, então, pelo médico local Frederico Nogueira de Carvalho.676 

O pequenino teatro do palácio da Brejoeira inscreve-se na tradição dos teatros particulares. As primeiras 
referências às suas obras sâo de 29 de Novembro de 1912 e inscrevem-se num conjunto de obras que no Palácio 
se realizarão de 1912 a 1926, sob a direcção de Marques da Silva. 

A remodelação do Teatro Aveirense julgo não se ter concretizado, de acordo com o projecto de Marques da 
Silva. 

O Teatro Príncipe D. Carlos, na Figueira da Foz foi devorado por um incêndio em 25 de Fevereiro de 1914. 
O seu projecto havia sido cometido ao engenheiro Adolfo Loureiro e as obras haviam sido executadas pelo mestre 
de obras figueirense André d' Assunção. Não foi reconstruído. O projecto de Marques da Silva, bastante completo, 
não foi realizado, mas ainda, em 1918, se alimentava a esperança da sua construção. (A.M.S. - Correspondência, 
de 1916 a 1918, sobre o Teatro Figueirense) /S1Q 



4.2. Os Liceus do Porto 

O equipamento escolar constitui para Marques da Silva um tema dominante, quer 

como arquitecto quer como professor. Era um dos temas mais tratados nas Beaux-Arts 

parisienses, correspondendo às preocupações educativas da época, e, sobretudo, evidente 

no magistério de Guillaume. Aí realizou Marques da Silva um concurso para uma Escola 

Primaria, em 92, e para uma Escola Normal Superior, em 93. 

Já, em Portugal intenta participar no Concurso de projectos de edifícios des

tinados a escolas primárias, realizado em 1898, escolas tipo, tendo em atenção o sistema 

de construção e a natureza dos materiais em quatro regiões do País.6" 

Mas é, em 1902, que verdadeiramente se abeira da temática dos Liceus, tentan

do concretizar o desejo do reitor do Liceu Central do Porto, dr. Francisco Martins, a quem 

o Director Geral da Instrução Pública, Xavier Perestrelo, por despacho de 14 de Janei

ro de 1901, autorizava "a mandar proceder, por pessoa da sua confiança, à escolha 

do terreno, planta e orçamento para a construção de um edifício para liceu central (da) 

cidade"678 

Os estudos são cometidos ao arquitecto Marques da Silva, em 1902, no pressuposto 

de uma contratação "pela forma mais económica", para sequentemente ser pedida a 

autorização parlamentar. Tratava-se, então, de remediar a precária instalação do Liceu do 

Porto, o Liceu Central, com sucessivas instalações na Academia Politécnica, no edifício 

das Obras Públicas, (na rua de Santa Catarina), na rua do Bonfim, na rua de Entreparedes 

e finalmente em S. Bento da Vitória. 

A implantação ajustava-se aos terrenos do Estado contíguos ao quartel de Infan- Projecto do Liceu centrai 
do Porto na rua do Triunfo 

taria, na rua do Triunfo, a actual rua D. Manuel II. O local era considerado interessante 

sob o ponto de vista higiénico, pela facilidade de comunicação "para o lado da cidade 161 

6 7 7 Concurso anunciado pela Direcção Geral da Instrução Pública em 1 de Março de 1898. As regiões consideradas 

eram Minho e Douro, Trás-os-Montes, Beiras / Estremadura, Alentejo / Algarve e Ilhas Adjacentes; Marques da 

Silva realizou pelo menos estudos para duas regiões. O concurso foi ganho por Adães Bermudes e dai lhe advirão 

futuras responsabilidades nas Construções Escolares. 
6 7 8 A. M. S. - [Cópia] passada pelo Liceu Central do Porto (2' zona escolar), em 13 de Fevereiro de 1906. 6 2 0 



onde (esta) mais se desenvolve", pela tranquilidade da rua e pela proximidade do Palácio 

de Cristal, desejável "para digressões cómodas e de recreio".679 

Se o corpo principal e anterior, retirado do alinhamento da rua, permitia uma 

composição expedita, a forma trapezoidal afunilava o projecto e gerava soluções aditivas 

desagradáveis em planta. Mas elas proporcionavam ao Arauitecto a desejada reflexão 

sobre a planta, sobre os agrupamentos das salas, a distribuição dos serviços, as circulações, 

os préaux (os recreios cobertos) que constituirão as preocupações dominantes dos pro

jectos de equipamento escolar que virá a realizar. As linhas gerais obecederão ao programa 

do reitor e à constituição de um agrupamento lógico que se harmonizasse com a forma 

de terreno e a sua orientação. 

É, aliás, a orientação norte/sul o eixo ordenador dos projectos dos liceus Alexandre 

Herculano e Rodrigues de Freitas. 

A Câmara Municipal do Porto, na presidência de Avides Moreira, em 1904, tenta 

construir o edifício projectado por Marques da Silva, lembrando o vice-presidente, Lima 

Júnior, que procurasse o Presidente, como deputado, um acordo com o Governo, retiran

do do fundo para a Instrução Primária, que o Porto paga, uma quantia para juros e 

empréstimos. 680 

Todavia, em 1905, o local estava posto de parte, embora a entrega do projecto 

se tivesse realizado na Direcção Geral de Instrução Pública, mas foi, com certeza, a 

legislação de Janeiro de 1906 que veio dar novo rumo ao Liceu Central do Porto, instalado 

como vimos, em três prédios contíguos na rua de S. Bento da Vitória.681 Então, foi a 

cidade do Porto dividida em duas zonas escolares, correspondentes às suas divisões 

administrativas, e a cada uma delas foi atribuído um Liceu Central. 

O antigo liceu recebeu a denominação de Liceu da 2- zona, e, em 1908, a de 

Liceu Central do Porto D. Manuel II, M2e na primeira zona, no bairro oriental, foi organizado 

Vide O Primeiro de Janeiro, de 25 de Janeiro de 1905 
6 8 0 A. H. M. P. - Vereações, Livro 140, II. 11 
6 8 1 Em 30 de Setembro de 1906, Marques da Silva dirige-se a El-Rei reclamando justa retribuição pelo seu trabalho 

"visto estar prejudicada a escolha do terreno" (A. M. S. - [Representação] a El-Rei.) 
6 8 2 O reitor Porfírio António da Silva pediu à Câmara do Porto, em 18 de Setembro de 1906, o cumprimento das 



o Liceu Central, instalado em edifícios alugados e adaptados na rua do Sol683 e em 

anexos da rua de Santo Ildefonso e Poço das Patas. A partir de 26 de Outubro de 1908 

intitulava-se Liceu Alexandre Herculano e tratava, então, de conseguir a edificação de 

casa própria, tendo o reitor entabulado negociações com a Câmara para aauisição de A instalação provisória do 
Liceu Oriental 

propriedades da rua do Sol, pertencentes ao Colégio dos Órfãos, para aí ser construído 

o edifício, de preferência a adquirir um palacete em S. Lázaro. 

A Câmara julga, porém, mais vantajoso construir um edifício de raiz, tendo em 

conta os requisitos que "a moderna pedagogia reclama".m A Comissão que tomara a 

seu cargo a construção de um edifício, havia escolhido, entretanto, um terreno entre a rua 

Firmeza e a da Alegria, mas em Março de 1910 ainda o reitor do Liceu Alexandre Herculano 

participava à Câmara os estragos causados pelo temporal nas casas da rua do Sol "onde 

algumas aulas do Liceu estão instaladas".685 

Só a República concretizará as aspirações reiteradas dos professores, na le

gislatura das Constituintes, em 1911, quando o Dr. Ângelo Vaz, deputado pelo Porto, o deputado Ângelo Vaz e 
os liceus do Porto 

apresentou no Parlamento o projecto de construção de um edifício para o Liceu em que 

era médico escolar.m 

Era uma das reclamações da cidade, "uma satisfação moral" que lhe era devida, 

"obra essencialmente patriótica e republicana", pois o Porto havia sido "desprezado e 

sistematicamente perseguido pela monarquia".687 Para o deputado a cidade apenas 

reivindicava a autonomia, a lei da expropriação por zonas, a execução integral da lei da 

instrução primária e o pagamento rigoroso dos excedentes dos impostos. 

O seu projecto-lei abarcava as instalações de ambos os Liceus do Porto, "verdadeiro 

crime contra os mais elementares princípios pedagógicos e os mais sumários preceitos 
clausulas e do contrato de arrendamento devendo "mandar limpar os telhados, lavar e caiar os estuques e paredes 

interiores do grupo de casas [...] à rua do Sol" (A. H. M. P. - Livro de Próprias, 209, fl. 536). 
6 8 3 Clr. o decidido na sessão do Conselho Escolar de 27 de Junho de 1908 e autorizado pelo decreto de 9 de 

Setembro de 1908. 
6 8 4 A. H. M. P. - Vereações, Livro 147, Sessão de 19 de Junho de 1908, fl. 64 - 64v. 
6 8 5 Idem, ibidem. Livro 157, fl. 38v. 
6 8 6 Foi nomeado médico escolar dos liceus da cidade em 1911; era casado com uma tilha de Bernardino Machado. 
6 8 7 VAZ, Ângelo - A bem do Povo, Porto, 1946, pp. 75 - 85 
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da higiénica física e moral", e era apresentado de acordo com o que havia sido legislado 

para a cidade de Lisboa que, então, possuia os Liceus Camões, Passos Manuel, Pedro 

Nunes e estava em vésperas de possuir um liceu feminino. 

Mais propunha Ângelo Vaz que o primeiro liceu a construir fosse o Alexandre o Liceu Alexandre 
Herculano 

Herculano porque instalado em quatro prédios diferentes (um deles distante dos três outros) 

e que a escolha do terreno fosse feita de acordo com a Câmara e a Junta Autónoma 

dos Melhoramentos da Cidade. 68£> 

Em Maio de 1912, as propostas de Ângelo Vaz para o progresso e engrandecimento 

do Porto têm eco na Vereação Municipal ' " e a Câmara, informada pelo Governador C M I 

da autorização legal para a aquisição de terrenos, tenta estabelecer um acordo com a 

Junta de Melhoramentos para a organização de uma Comissão conjunta em que a Câmara 

será representada por Parada Leitão, Santos Henriques e Alfredo Pereira.690 Em Agosto, 

insiste o Governador que se apresse a escolha do local para o liceu do primeiro bairro A escolha do locai de 
implantação 

em que estão interessados os professores e o reitor. A Junta Autónoma das Obras da 

Cidade nomeia o engenheiro Estevão Torres para substituir, na Comissão, o falecido 

engenheiro Sousa Pinto. 

Na sessão de 24 de Abril de 1913, Soares Parente, em nome do engenheiro 

Aníbal de Barros, apresenta à Câmara, com urgência, o anteprojecto de uma avenida que o anteprojecto da Avenida 
de Sacais 

partindo do Campo 24 de Agosto, e atravessando a Quinta de Sacais, iria até ao extremo 

da rua de S. Roque da Lameira, "pois dela depende a escolha do local preciso para a 

situação do futuro liceu. W1 Estava encontrado o terreno, mas não, ainda, a implantação 162 

definitiva e o Parlamento havia sancionado as verbas para a sua construção. 

O tereno escolhido era uma parte da Quinta de Sacais, confinando, a poente, com A Quinta de sacais 

a rua Ferreira Cardoso, a nascente com a de Barros Lima, a sul e a norte com as traseiras, 

respectivamente, das ruas do Heroísmo e do Bonfim. 
O projecto de lei toi assinado por Ângelo Vaz, Germano Martins, Xavier Esteves, Severiano José da Silva, 

António dos Santos Pousada, Manuel José da Silva, Alfredo Balduino de Seabra. 
689 A. H. M. P. - Vereações, Livro 162, ti. 107. 
690 Idem, ibidem. Livro 162, Sessão de 16 de Maio de 1912, ti. 120. 
691 Idem, ibidem. Livro 165, fl. 49 £ 2 3 



Admitia Aníbal de Barros que a frente do edifício só podia ser a rua Ferreira Cardoso 

ou Barros Lima", não primando qualquer delas por requisitos que as recomendem". O 

edifício "pela sua importância material, pelos seus fins e pelas suas qualidades estéticas", 

constituía um aformoseamento do local, devendo ficar bem patente ao público pelo que 

se deveria abrir uma ampla avenida sobre os terrenos de Sacais, "sobre a qual defrontasse 

a fachada principal". A ideia de avenida reforçava-se. deste modo. mas, ainda, peb facilidade 

de acesso já anteriormente invocada ou, ainda, por razões económicas, pelos "extensos 

tratos de terrenos não edificados". 

Por isso. propunha Aníbal de Barros uma avenida com uma largura de 30 metros, 

o nivelamento do local, a fixação da directriz e a elaboração do projecto definitivo.692 

Jà o programa do liceu havia sido estabelecido pelo médico escolar, pelo reitor, o programa do Liceu 

Júiio Vitória, e pelo arquitecto Marques da Silva que, nesta data, tinha o seu trabalho 

suspenso, aguardando a directriz da avenida. 

O Director Geral da Instrução Secundaria informa a Câmara que o Ministro do 

Interior, por despacho de 11 de Julho de 13, a encarregara de proceder à negociação 

para a compra ou expropriação dos terrenos escolhidos, quando não estava, sequer, 

estabelecida a área definitiva dos terrenos.693 Mais informara, posteriormente, que o terreno 

a ocupar pelo liceu e suas dependências mediria a superfície de 28 000 m2. Havia, é certo, 

os preceitos legais da elaboração dos processos de expropriação, conforme a lei de 15 

de Fevereiro de 1913. 

Na Comissão Executiva, presidida pelo Dr. João Lopes da Silva Martins Júnior 

(futuro Ministro da Instrução), com a presença de Santos Silva e Elísio de Melo, em Janeiro 

de 14. o engenheiro Aníbal de Barros diz da necessidade de se pronunciarem sobre a 

avenida já aprovada, pela vereação anterior, pois está o arquitecto Marques da Silva a os primeiras estudos de 
Marques da Silva 

elaborar o projecto para ser construído de intersecção da avenida projectada com a rua 

Barros Lima. Santos Silva declara-se de acordo com o projecto já estudado e por isso 

692 Idem, ibidem. Livro, 165, Sessão de 15 de Maio de 1913. fl. 79-80 
693 Idem, ibidem. Livro 166, II. 1v 



a resolução da Comissão Administrativa deveria ser confirmada. Há, então, já a notí

cia de que o plano projectado para o novo liceu é muito completo e "perfeitamente 

moderno".694 

Em entrevista ao Comércio do Porto, Marques da Silva, nessa data, diz estar a 

projectar já não sobre o terreno primitivamente escolhido que ficava à face da rua Ferreira 

Cardoso, mas num outro na parte alta da mesma propriedade, *de menos rendimento e 

em melhores condições higiénicas", mas aguardava a determinação exacta do perfil da AS diferentes opções 

avenida. Todavia, no conjunto elaborado, de acordo com o programa estabelecido, já era 

possível verificar a implantação da secção administrativa, secções de aula, laboratório e 

ginásb, com uma disposição que atendia à separação de classes, à orientação do edifício, 

à aeração, à facilidade de comunicação e vigilância. 

A estruturação da planta era comandada pelas quatro alas das salas de aula, 

dispostas na orientação nascente / poente, e mais favorável ao clima portuense.695 

Em Abril de 14, uma comissão composta pelo Dr. Costa Sacadura, arquitecto 

Ventura Terra e engenheiro Oliveira Simões é nomeada para dar rápido parecer sobre o 

projecto de Marques da Silva para, após a aprovação, ser proposto ao Parlamento um 

projecto de lei para autorização das expropriações. Pelo decreto-lei de Junho de 1914, 

sendo Ministro Sobral Cid, são decretadas as expropriações, por utilidade pública, dos o decreto da expropriação 
de terrenos 

terrenos da quinta de Sacais, pertencentes a Joaquim Ferreira Cardoso, e dos terrenos 

do quintal da casa da rua do Heroísmo, de António Cerqueira Magro.6Ç6 

Ainda em Janeiro de 15, a Câmara não havia delimitado o leito da "projectada" 

avenida, a fim de as obras do liceu poderem ser iniciadas. Elísio de Melo apresenta, na A variante de eis» de Meio 

oportunidade, uma variante ao primitivo projecto, quando o vereador Malvar propõe que 

à nova avenida se dê o nome de Avenida Camilo Castelo Branco, e não à rua de Santa 

6 9 " Idem, Actas da Comissão Executiva, Livro 4, Sessão de 22 de Janeiro de 1914, II. 10 - 10v 
6 9 5 Vide - Liceu Alexandre Herculano I O que a respeito nos diz o arquitecto (...) Marques da Silva [...], in "O 

Comércio do Porto", de 21 de Janeiro de 1914 
6 9 6 As expropriações abrangiam 38982 m2 da Quinta de Sacais, 5 metros quadrados da casa térrea de Josefa 

Moura Ramalho e 1061 metros quadrados de António Cerqueira Magro, importando a expropriação no total de 8 

116$74; vide o Diário do Governo ns 91 , Decreto 546, de 5 de Junho de 1916, assinado por Manuel Arriaga 



Catarina, como primeiramente propusera. 

Tratava-se de restringir a avenida à extensão já aprovada até à rua Barros Lima, 

propondo Elísio de Melo que ela fosse reduzida para 25 metros de largura, com a "vantagem 

de obter maior superfície de terreno para alienar"697 

Em Agosto de 1915, Santos Silva oficia ao reitor informando-o que a Avenida de 

Sacais fora modificada na sua largura, que então se procedia à modificação do projecto 

e togo que concluído se abrirá a Avenida "a fim de começar a construir o Liceu". Eram 

sinais evidentes de uma incapacidade de gestão do território ou a ausência dos instrumentos 

que já verificáramos na dilação e no seio das crises e nas estratégias de rendibilização 

de espaços. 

A cerimónia do lançamento da primeira pedra teve lugar em 31 de Janeiro de Lançamento da primeira 
pedra. 

1916, com a presença de Bernardino Machado, Presidente da República, e as suas palavras Bernardino Machado 

eram um discurso congratulário da obra porque "é a República que ergue (...) em meio 

de uma florescência de fundações e melhoramentos escolares, o seu primeiro edifício para 

liceu". Na sua perspectiva "só as instituições liberais são fecundas" e a sociedade só pela 

instrução pode ser valorizada. 
Os primeiros certificados de obras de fundações e desaterros, passados por os primeiros certificados de 

obras 

Marques da Silva, ao empreiteiro José Joaquim Mendes, são de 15 de Fevereiro de 1916, 

mas a construção arrastar-se-á, até ser interrompida em 23, tendo sido retomada, apenas 

em 26. 

Verifica-se, no surto das indecisões, que houvera três diferentes fases de im- Fases de implantação 

plantação do projecto, ora supondo a frente sobre Ferreira Cardoso, ora o espaço com

preendido entre a rua Barros Lima e Ferreira Cardoso, no espaço compreendido entre 

duas paralelas que as interligavam, ora finalmente, sobre a Avenida de Sacais, com a já 

vislumbrada nova rua entre o Liceu e o Palacete de Sacais, a futura rua António Granjo, 

ligando a nova Avenida e a rua do Heroísmo, com eventual penetração no Bonfim. 

Julgamos poder afirmar que o esquema compositivo da planta e o seu partido se 

697 A. H. M. P. - Vereações, Livro 169, fl. 123 e II. 138v , ^ , 



manteve sensivelmente o mesmo, e apenas encontramos três estudos de alçados que 

divergiam na articulação e, sobremaneira, na fachada do corpo principal com uma solução 163-164 

remate na torre e relógio, ora com a sobreelevação de um insinuado pavilhão central e 

suas variantes. 

Recriava Marques da Silva uma planta, já exercitada e quase fixada, como norma, 

por Ventura Terra, no Liceu Camões, de 1907, de uma sabida filiação parisiense. As os liœus de ventura Terra 
e a linhagem parisiense 

referências ao Liceu Buffon, de Paris, de Émile Vaudremer698 eram entendíveis na planta, 

nas quatro alas perpendiculares ao alçado, sobre o Boulevard de Vaugirard. ou, de outro 

modo, no Liceu Voltaire, de Train, mas os alçados mais se aproximavam de Terra ou de 

releituras similares, ainda de Vaudremer, no liceu feminino de Montauban. Mais entendfvel 

será o a lçado de Ventura Terra no Liceu Rodrigues de Freitas, como se verá. 

Se Ventura Terra, no Liceu Camões, utiliza o esquema em tridente, que a fachada A diferenciação formai do 
projecto de Marques da 

posterior por demais evidencia, Marques da Silva valoriza os três pátios (dos recreios e siiva 

do ginásio) e as quatro alas denunciadas nos alçados e às quais correspondem os quatro 165 

corpos sobreelevados, simétricos, mas de diferente elevação, neles se inserindo as quatro 

entradas para as aulas. 

Numa primeira leitura, a fachada revela visualmente uma composição tripartida, 

com a ênfase de um corpo central e os dois elementos laterais, mas são notórios os 

subconjuntos da fachada. 

O corpo principal é, assim, formado por um paramento reentrante de cave e dois 

pisos, separados estes por uma varanda corrida, vazada (assente em quatro consolas), 

correspondente às três amplas portas do l 9 andar, com um sábio jogo de maineis e formas 

adinteladas, ladeadas por janelas também de vergas arredondadas e com a forte marcação 

das aduelas e seus fechos. No rés-do chão está a porta principal, com escadarias de 

acesso do hall, ladeada por janelas alongadas de arcos abatidos, com molduras superiores 

e aduelas de remate. 
698 Émile J. A. Vaudremer era o autor dos liceus, femininos de Montauban, em Passy, do Liceu de Grenoble e 

do Liceu Buffon. 
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Há assim uma hierarquização da fachada com a valorização do Ie andar e o seu 

triplo rasgamento. as epígrafes em carteia, que a solução remate, em platibanda, acentua 

com a inscrição do nome do Liceu e com a interrupção da cornija. 

O corpo central é rematado lateralmente por dois corpos sobreelevados com três 

pisos, com diferentes rasgamentos e molduras e telhados de quatro águas. Neles se 

inscrevem as duas entradas de acesso (também com escada com a mesma morfologia 

da central), dando serventia aos alunos das primeiras classes. Este corpo central articula-

se com segmentos de ligação aos pavilhões extremos, com entradas para os alunos das 

últimas classes, com a ênfase dos rasgamentos e do pé-direito, correspondentes aos 

laboratórios de grande aeração. 

Há uma ligação entre as partes que vem da forte expressão da cobertura, das 

paredes rebocadas ou do embasamento, de cantarias lavradas e rusticadas, que esta

belecem a passagem do corpo principal para os pavilhões extremos. 

Elementos ordenadores são ainda a própria rua e a vedação com um gradeamento 

e pilares de cantaria, os cinco portões de acesso e os próprios jardins fronteiros ao edifício. 

Os aspectos funcionais do edifício estão bem expressos, já no afastamento em os aspectos funcionais 

relação à rua, com os serviços da reitoria, secretaria, laboratórios, salas de desenho e 

museus orientados a norte, com as salas de aula orientadas de nascente a poente e com 

a parte posterior largamente aberta a sul, para que o sol penetre no perímetro dos pátios. 

Uma "nota ridente" - dirá o Arquitecto - é dada pelos jardins exteriores e pelo os jardins 

interior, rodeado pelas dependências administrativas, desejados para estudo e exercícios 

dos alunos. 

Sobre o jardim central dá uma galeria aberta, coberta em passadiço, na qual A galeria aberta um espaço 
inovador e orientador 

alternam os pilares e as colunas sobre um murete de embasamento. 

É uma galeria de distribuição e religação, no enfiamento dos topos superiores das 166-167 

quatro alas de salas, articulando-as entre si, que ladeia, a sul, o jardim central, que se 

prolonga de fora a fora, abrindo sobre o pátio central do ginásio e os dois pátios de 

recreio; é um eixo ordenador dos corpos em fachada e estabelece, inovadoramente, uma 



passagem superior descoberta, ao nível do primeiro andar, de grande acerto funcional, 

interligando as três partes constitutivas do corpo central do Liceu. 

As salas de auta seguem-se na profundidade, com galerias abertas de comunicação, 

tendo amplas escadas nos dois extremos das duas alas centrais, dando acesso ao primeiro 

andar, com salas de aula, museus e biblioteca, com bom jorramento de luz. 

Implantado em terreno parcialmente agricultado, os alicerces da construção foram A construção. 
Materiais, técnicas e em-

asfattados e revestidos a cimentacite. A obra de pedreiro de Manuel Domingues dos Santos prei,eiros 

iniciara-se em meados de 1917 e em 19 nova empreitada de pedreiro era cometida a 

Joaquim Faria Moreira Ramalhão que, em meados de Setembro de 1923, recebia um 

certificado de obras do Arquitecto. A obra de cimento armado é tomada por Jean Ducassé o betão armado. 
Jean Ducassé 

desde 1919. Também concorria nas obras a Cooperativa dos Pedreiros Portuenses, nos 

inícios de 1918. fundamentalmente em muros de suporte, e, já, em 20 se realizavam obras 

de serralharia nas caixilharias das alas centrais. O empreiteiro Manuel Domingues dos 

Santos tomava as empreitadas de carpinteiro desde 14 e só nos finais de 25 continuava 

as salas do anfiteatro e da biblioteca, mas, em simultâneo, Domingos Soares Carneiro 

e António Soares Carneiro, desde 19 a 23, realizavam igualmente obras de carpintaria, 

tal como José Barbosa, desde meados de 18 a meados de 19. O empreiteiro Manuel da 

Silva Rocha tomaria a obra de alvenaria de tijolo, rebocos, revestimentos, balaustrada e 

entablamento, de 1918 a finais de 22. A obra de pintura desde os começos de 20 era 

arrematada por Moreira 8c Ribeiro que ainda nela trabalha um ano depois, então continuada 

por Soares 8c Moreira. 
Múltiplos entraves eram erguidos à execução das obras que lentamente progrediam A suspensão das obras em 

1923 
e estavam paradas nos inícios de 23. 

Reunem-se, pais e professores em Março desse ano, alarmados com o estado 

deplorável das instalações do edifício que ameaça perder-se e expõe os alunos, reclamando 

do poder central a dotação de verbas.699 

6 9 9 Concluído o corpo central passou a funcionar ai parte do Liceu, havendo ainda aulas no edifício de Santo 

Ildefonso onde permanecia a reitoria e a secretaria. 
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Mas as obras só serão retomadas em Abril de 26, com a empreitada de carpinteiro o reinício das obras em 1926 
A utilização parcial do Liceu 

de Manuel Domingues dos Santos, até recepção definitiva em Janeiro de 29, e com as 

empreitadas de Manuel da Silva Rocha até Dezembro de 28. A obra de pedreiro da vedação 

do edifício é rematada por Joaquim Francisco da Silva que a realiza de Agosto de 27 a 

Novembro de 1928. O enhenheiro José Praça (com o engenheiro Manuel Godinho) toma 

a empreitada da conclusão do corpo central, laboratórios, anfiteatros e ala poente, com 

obras de Agosto de 1927 a Junho de 29. 

Na empreitada do serralheiro Joaquim Francisco Laje toma a obra das grades, 

portas e portão junto à rua António Granjo, em meados de 28 e no mesmo ano Vitorino 

Monteiro arremata a obra de serralheiro da grade e portões da Avenida Camilo; António 

José de Lima faz as obras de carpinteiro dos laboratórios, anfiteatros e ala extrema poente, 

desde 1928, com recepção definitiva em 30; a empreitada da iluminação eléctrica é do 

segundo semestre de 29 e o jardim da reitoria é realizado pelo calceteiro Guilherme de os jardins de Jacinto de 
Matos 

Oliveira e pelo horticultor Jacinto de Matos no segundo semestre desse mesmo ano. 

Em Maio de 1930, Marques da Silva recebia honorários da Junta de Construções 

Escolares e em Fevereiro de 31 é referido um auto de recepção definitiva da obra de A finalização das obras em 
1931 

cimento armado do empreiteiro Jean Ducassé, passado pelo Arquitecto. 

Em Junho de 1933, apresentava Marques da Silva facturas correspondentes às 

obras de conclusão do ginásio, da ala nascente do liceu, concluídas em 1931,700 mas é 

a data de 1934 que aparece referida no corpo central do Liceu Alexandre Herculano, com 

o didactismo implícito e com a eficácia que o texto de Herculano lhe acrescentava, inscrito 

em carteias compósitas, ladeando as duas últimas janelas do I e andar: A educação é 

um tesouro de que cada um de nós deve fazer bom uso / A Instrução tem por 

alvo o benefício do cidadão e a utilidade da República. 

A instalação do Liceu Rodrigues de Freitas, também devida à acção inicial de o Liceu Rodrigues de 
Freitas 

Ângelo Vaz foi sucessivamente protelada. Se em 14 se pensava na contracção de um 

empréstimo, é verdade que se cuidara de prioridades, instalando o Liceu Alexandre 
Uma inscrição na parte inferior do corpo principal diz: Marques da Silva / Arquitecto / 1932. 630 



Herculano. Só em Agosto, já no consulado Sidonista, é aberto concurso entre arquitectos A abertura do concurso 

nacionais para elaboração do projecto do Liceu Central de Rodrigues de Freitas.7°' Contava 

este de duas provas, consistindo a primeira na apresentação de um anteprojecto seguido 

de um projecto com datas diferidas de entrega, permitindo ao júri escolher entre os melhores 

anteprojectos aqueles que poderiam ser admitidos à segunda prova. 

Os elementos de referência do programa eram mínimos e apenas se exigia que 

o liceu deveria ter btaçâo para 1000 alunos e que a verba fixada para a sua construção 

era de 150 000S00. Na similitude de anterior procedimento, propunha-se um projecto 

"passepartout" para um terreno não determinado nem eram estabelecidas as suas dimen

sões! 

Com o dr. Alfredo de Magalhães na Secretaria de Estado da Função Pública, em 

22 de Outubro de 1918, é nomeada uma comissão para proceder à escolha dos ante- A escolha dos projectos 

projectos, constituida pelo Chefe de Repartição da Instrução Secundária, dr. José Joaquim 

Ferreira, do Chefe de Repartição de Sanidade Escolar, Dr. Sebastião Cabral da Costa 

Sacadura e do Chefe de Construção da mesma repartição, arquitecto Amílcar da Silva 

Pinto.702 

Conclui-se que pelo menos foram dois os concorrentes, os arquitectos Soares 

Parente e Marques da Silva. Este apresentou o projecto sobre a divisa "Eureka" que Marques da siiva vencedor 
do concurso 

obteve o primeiro prémio, tendo sido atribuído o segundo a Soares Parente. 

Ante a indeterminação do local. Marques da Silva estuda diversas implantações, 

adptando terrenos localizados na rua das Pirâmides (actual Avenida de França), radial à os terrenos da rua das 
Pirâmides 

Rotunda da Boavista, entrando em consideração com a a amplidão e com as características 

secas do terreno. Ainda, aqui, lhe interessa fixar, nas plantas, a linha norte / sul e é em 

função desta que estabelece a composição das diversas partes do edifício. Considera a 

702 Vide D. G. de 1 de Novembro de 1918. Amilcar Pinto com Frederico de Carvalho (oram autores, entre outras, 
obras do Grande Casino das Termas de S. Pedro do Sul, do Hotel para a mesma estância; Amilcar Pinto projectou 
as casas dos magistrados da Vila de Serpa, o Pavilhão de aulas da 2' secção do Instituto dos Pupilos do Exército, 
o Teatro Damasceno em Santarém e os projectos aparecem inscritos na "arquitectura tradicional portuguesa", 
como gostava de escrever a "Arquitectura Portuguesa". 
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implantação num planalto sobre a costa atlântica, batido de vento e com os invernos 

rigorosos de chuva e frio, e por isso a fachada principal se orientava a sudoeste, tendo 

sido dispostas as edificações das aulas recebendo diagonalmente o Nascente, o Sul e 

o Poente. 

O projecto, divulgado nos começos de 1919703, retomava a composição tripartida A composição do ediiicio 

do edifício principal, que verificámos no Alexandre Herculano e seus subconjuntos, colocava 169 

os laboratórios em dois corpos independentes ligados por duas galerias abertas, cobertas, 

à parte central do edifício, mas era visível que se havia um maior dinamismo nos elementos 

laterais em corpos aditivos de diferente léxico, em alçado perdia-se o jogo de saliências 

e reentrâncias que o terreno disponibilizado sobre a Avenida Camilo, no Alexandre Her

culano, possibilitava. 

Aqui, a fachada era exposta e levantada junto à via pública, com implicações no 

desenvolvimento da planta. 

Uma comissão, constituída por Marques da Sirva, pelo Reitor e o médico escolar, 

intenta escolher uma área de terreno com cerca de 30 000 m2 e, em 4 de Novembro, A escolha de terrenos 

Alfredo de Magalhães, Ministro da Instrução, determina a aquisição de terrenos e conseguirá 

as primeiras dotações para a edificação. 

A portaria de 17 de Junho de 1919 confirma a atribuição dos prémios aos con

correntes e confere à Reitoria as despesas com a construção do edifício; em Abril de 1920 

era paga a importância do segundo prémio a Soares Parente.7M 

Solicitara o reitor António Simões Pina, em Fevereiro de 1920, diligências do 

Arquitecto junto da Câmara Municipal, procurando recolher a planta do terreno do extinto 

priorado de Cedofeita e verificar a adaptabilidade da área disponível ao novo liceu, em os terrenos do Priorado de 
Cedofeita 

face da parcimónia de finanças e no pressuposto de menor dispêndio, se a aquisição de 

tal terreno fosse desejável.705 

Só no governo da Ditadura se empreenderá a execução do projecto na área do 

703 Vide - Liceu Rodrigues de Freitas / O novo edifício, in O Primeiro de Janeiro de 18 de Janeiro de 1919. 
704 Cfr. portaria de 17 de Abril de 1920, D. G. ns 94 de 23 de Abril de 1920 
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Priorado, com as primeiras empreitadas de fundações, desaterros e muros de suporte 

cometidas ao empreiteiro Joaquim de Oliveira Barbosa. Em Março de 27 refere-se a 

concessão pelo Presidente da República de quantitativos para as obras e em meados do 

mesmo mês é adiada a cerimónia do lançamento da primeira pedra. Em Julho haviam-

se iniciado as obras. 

Marques da Sitva reformulara o projecto, mais o aproximara do do Liceu Alexandre A reiormuiacao do projecto 

Herculano, com a eliminação das galerias abertas em fachada e de alguns dos corpos dos 

alçados, numa linguagem redutora que o aproximara, no corpo central, de elementos visuais 

do Liceu Camões, de Ventura Terra, e antes acentuava a progressão em profundidade. 

Mas de Terra se afastava visivelmente no imbricamento das partes, no seu ressalto, na 

secura das linhas, na linearidade dos elementos montantes da fachada e com a notícia 

das Artes Decorativas informadora, sobremaneira, do programa decorativo e dos seus 

tiques. 

Há uma hierarquização das componentes, com o corpo central sobreelevado, com 

rasgamentos que progridem na vertical, com diferentes valores formais, com o alçado 

dividido num paramento central, rematado em platibanda, articulado em ressalto com as 

platibandas laterais que coroam as estruturas montantes laterais, com a ênfase do desenho 

quer na cornija quer no par das brincadas estilizações de toros de folhas de loureiro, 

inscritas em consolas alongadas e em ressalto. 

Os valores de simetria comandam a composição com um eixo ordenador que do 

portal principal (do vestíbulo), de volta redonda e inscrito num espaço ortogonal de décor 

vegetalista (de braçadas de loureiro e suas bagas) estabelece a passagem para o andar 

nobre com varanda, com o maior ritmo das três portas rectangulares da sacada que se 

repetem no andar superior, retomando a conformação da porta principal, num jogo de 

remissões e espelhamentos que, se bem entendido, alarga visualmente a parte superior 

da fachada e inversamente estabelece valores de passagem para os dois corpos laterais 

do rés-do-chão, com o mesmo rasgamento e com o mesmo enquadramento ornamental 

da porta principal com a qual estabelecem um "pendant" compositive 



São dois corpos de grande valor instrumental, rematados em terraço, pois es

tabelecem a passagem compositiva para os dois corpos recuados do edifício e neles se 

abrem duas entradas de acesso para os alunos; ampliam sobre a rua a ancoragem do 

edifício e remetem formal e funcionalmente para as duas outras entradas nos pavilhões 

extremos, com marquises de acolhimento sobre o portal, e um campo de azulejos sobre 

a verga. 

Denunciavam-se em fachada os principais eixos de composição da planta, com 

o eixo central marcando a zona administrativa (com o vestíbulo e as escadas de acesso 

ao andar nobre) e outros quatro eixos denunciando internamente o espaço fluido dos 

corredores e das salas de aulas, com a mesma tipologia, de espaços afins, do Liceu 

Alexandre Herculano. 

As cinco partes formalmente autonomizáveis do Liceu, pelo jogo de cérceas e de 

andares, são sabiamente religadas pelo embasamento lavrado que percorre o edifício, 

rematado por um cordão que o percorre, pelas fachas molduradas e apicoadas que 

mesmamente nelas se inscrevem, pelos campos azulejados sob as marquises e as cornijas 

dos últimos pisos e pelas partes argamassadas que os envolvem. 

A planta geral do edifício, se enuncia as quatro alas do projecto do Liceu Alexandre 

Herculano, todavia, apresenta uma nova composição com a forma dominante quadrangu

lar fechada. As quatro alas estão separadas por um jardim central e dois laterais, ladeados 

por salas, passagens cobertas e circulações com menor clareza estrutural. O espaço dos 

recreios ganhava em homogeneidade e perdia a hierarquização do outro Liceu. As alas 

laterais orientadas a nascente / poente entestavam a sul com o conjunto dos ginásios, 

piscina e vestiário, com o grande ginásio avançado sobre o eixo dos recreios. Nos dois 

extremos das duas alas laterais instalavam-se as escadas de madeiramento e desenho 

cuidado, num vocabulário de época, estabelecendo as ligações, ora ao andar superior ora 

ao piso da cave que a sudeste dava saida lateral para os campos de jogos, também 

acessíveis pela entrada nascente, em declive, a partir da rua da Paz. 

As circulações do vestíbulo davam sobre a escada de acesso ao primeiro andar 



onde estavam as salas de colecções e de Museu, a sala nobre (e de reuniões) e ao 

segundo andar com uma grande sala que se desejava destinada também ao orfeão, ideia 

reforçada pela visita a liceus na Alemanha onde o Arquitecto verificara "a aplicação musical 

como estímulo de sentimento patriótico".706 

Algumas disposições eram aspirações expressas no Regulamento de Instrução Disposições especiais 

Secundária que o Arquitecto ampliara com a vocação dos espaços do anfiteatro de física 

para a realização de sessões cinematográficas e conferências científicas. Disposição 

especial, além do conjunto dos laboratórios independentes ligados por galerias, era ainda 

a das habitações do reitor, do chefe da secretaria e do porteiro. 

A construção privilegiava a obra de pedreiro, com sucessivas empreitadas de A construção 

Joaquim de Oliveira Barbosa, de 1927 a finais de 29, com recepção definitiva em Abril 

de 1930,tendo-se arrematado para tanto a pedreira das Águas Férreas. Mas o betão 

armado conjugava-se com o granito, sendo referidos como responsáveis pelos seus cálculos 

Ricon Peres e o engenheiro Manuel Godinho. 

Desenvolvem-se as empreitadas de carpinteiro, tomadas por José Domingues & 

Filho, de Abril de 28 a finais de 32; as empreitadas de trolha de Manuel da Silva Rocha 

iniciam-se no segundo semestre de 28 e finalizam dois anos mais tarde. 

Se as fontes arquitectónicas supunham os cruzamentos das linguagens e dos 

estilemos, se a planta instaurava percursos menos organizados e mais livres, se a planta 

geral se afastava de tipologias fixadas e suporia algumas fontes alemãs (que nos escapam) 

há uma discreta mestiçagem de fontes decorativas de uma gramática institucional, com AS fontes decorativas 

a folhagem de carvalhos na platibanda, circundando a legenda Liceu de Rodrigues de 

Freitas, com a predominância de um gosto Artes Déco, bem legível na graciosa decoração AS Anes Déco 

das janelas do andar superior, com formas estilizadas de vasos / hidras, mesclados com 

arcos e fundo policromo, que se repetem no friso superior sob as enfáticas cornijas dos 

pavilhões extremos. 

Os azulejos, fora dos padrões tradicionais, têm esse mesmo gosto actualizado e 

706 Cfr. - Concurso do edifício do Liceu Rodrigues de Freitas l Anteprojecto / Memória (A. M. S ). 
635 



pontuam os diferentes espaços das fachadas, tanto interiores como externas, instalando 

pausas na cor dominante das paredes rebocadas ou, transpostos para o interior de algu

mas circulações, em tons de preto e branco, balizam o percurso e levam a notícia, a 

simples notícia das Artes Decorativas, não como valor estrutural, mas como elemento de 

décor. 

Também os pitares da vedação exterior, em cantaria, os gradeamentos e os portões 

de ferro, em preto retinto, têm a mesma génese Artes Déco e constituem mais um dos 

elementos de religação das partes. 

Em 10 de Setembro de 1932, Marques da Silva entrega ao reitor, em nome da 

Junta Administrativa do Empréstimo para o Ensino Secundário, as chaves da parte concluída, 

estando em finalização as instalações do reitor e dos funcionários. 

Concluiremos que o Liceu Alexandre Herculano se institui numa das tipologias 

mais logradas do Arquitecto ( e com algum acerto alguém já lembrou Tony Gamier) e que 

o Liceu Rodrigues de Freitas dele retomou valores essenciais reactualizados formalmente 

num vocabulário essencialmente decorativo que a obra de Marques da Silva posteriormente 

à Exposição de Paris, de 1925, mostraria em inflexões já apontadas e com o concurso 

no seu atelier dos arquitectos Manuel Marques, Amoroso Lopes, Homero Ferreira Dias AS osmoses de atelier 

e David Moreira da Silva que deste vocabulário se acercavam. 

Que em 31 o Mestre e os seus discípulos Homero Ferreira Dias e David Moreira 

da Siiva tomem parte no concurso do Liceu Nacional de D. Maria, em Coimbra, dentro o concurso do Liceu D. 
Maria em Coimbra 

da nascente imagem dos liceus do Estado Novo,707 tal supõe, com certeza, o espírito de 

abertura a novas propostas e o espírito de osmose que caracteriza os atelieres. 170 

É neste entendimento que se aceitará o projecto de Marques da Silva para a 

Escola Superior de Belas Artes do Porto, de 34-35, e se possibilitarão elementos ca- o projecto para a Escola 
de Belas Aries do Porto 

racterizadores do projecto de Serralves, como verificaremos. 
Para trás ficava o projecto executado da Escola Técnica "O Comércio do Porto", A Escola Técnica de oli

veira de Azeméis 
de 27, realizado em Oliveira de Azeméis, mais uma homenagem ao dedicado Bento Carqueja 

Concorreram com a divisa Femina. 636 



do que um exercício de aprofundamento disciplinar. 

Por iniciativa de Bento Carqueja Marques da Silva projectou o Quartel de Bombeiros de Oliveira de Azeméis 
(1918), a Cadeia comarca e desenhou o portal da casa de Bento Carqueja, "O Casinhoto", (1917); em 17 de 
Novembro de 1930 era lançada a primeira pedra das cadeias civis da comarca. é~v\~I 



4.3. O Mercado de Guimarães 

O tema dos mercados não teve particular incidência nos estudos parisienses do o tema dos mercados 

arquitecto Marques da Silva mas constituirá, já, no Porto, uma problemática recorrente, 

como a seu tempo escrevemos, quanto ao Mercado de Ferreira Borges e à sua inaceitaçâo 

(mais psicológica e topográfica do que a renegação de uma tipologia), quanto à ideia de 

um mercado na cerca das Carmelitas (brevemente abandonada) ou quanto à reformulação 

do Mercado do Anjo. 

Víramos que esta reformulação fora cometida a Marques da Silva na viragem do 

século e nela se empenhara, redobradamente, como arquitecto municipal, desde 1904, 

com os insucessos mostrados, já ante o enquadramento higienista, já perante a teorização 

e o debate sobre os mercados centrais ou os mercados dispersos. 

Produziria, é certo. Marques da Silva algumas peças significativas do projecto que 

insinuavam um modelo compositivo que ora reforça as entradas de ângulo, situadas nos 

pavilhões extremos, ora marca a axiaiidade do portal de acesso, inscrito no centro dos 

alçados. 

É, afinal, um esquema formal de uma gramática de 1900 que Correia da Silva 

aplicará no Mercado do Bolhão, numa adequação aos desníveis das ruas Fernandes Tomas 

e Formosa e aos declives da rua de Sá da Bandeira e da rua Oriental do Bolhão. Noutra 

escala, convenhamos, enfatizava as cúpulas / torreões de ângulo, marcava, com os acessos, 

os eixos de cruzamento do Mercado e colocava lojas externas, autonomizáveis no conjunto 

realizado. 

É esta imagem visual, das suas referências, que o Arquitecto transpõe para a A transposição visual para 
Guimarães 

Praça do Mercado de Guimarães, pressupondo, como no Porto, as pré-existências do 

velho mercado. 

Uma imagem, ainda, de 1924 mostra a norte da Sociedade Martins Sarmento 
(com o seu corpo principal finalizado em 1907) um desnível sobre a rua Paio Galvão no o sítio do Mercado de Gui

marães 
qual se inscreve um amplo escadório, de dois lanços, dando sobre o mercado, fun-

638 



damentalmente, um mercado de levante, no ambíguo cruzamento de mercado / feira, com 

a mescla de produtos do sector primário e secundário.709 

É já na Ditadura (nos umbrais da 29 República) que a Marques da Sirva é cometido, 

em 1926, pela Municipalidade, o delineamento de um novo mercado cujo projecto inicial o projecto iniciai 

é datado de Fevereiro de 1927.7,° 

O alçado extensivo sobre a rua, com dois torreões extremos, nos quais se abrem caracterização do projecto 
inicial 

os portais de acesso ao subsolo.é ritmado pelas prumadas, de juntas desenhadas, ora 

ladeadas, simetricamente, por duas portas de acesso às lojas comerciais ora marcando 171 

o espaço lacunar com soluções de remate, sobre a cornija saliente, elemento repetitivo 

que a intercepta, ritmadamente, no seu carácter de interligação entre os dois corpos 

extremos. 

É uma escrita seca, linear, que percorre o a lçado e o elemento de simetria, 

vagamente ordenador, é uma loja de porta centrada e duas montras, preenchendo o vão 

moldurado pelos elementos montantes, sem quebra ou ruptura visual da ordenação do 

alçado. É, todavia, um elemento indiciador a reter, posteriormente transposto e valorizado, 

quando da reformulação do projecto. 

Os pavilhões laterais ultrapassam a reminiscência compositiva do projecto do 

Mercado do Anjo e ganham em redundância de elementos aditivos, numa mescla de 

elementos decorativos, a ver com as Artes Déco (e o Art Nouveau) na movimenta

da marquise sobre os portais, de vergas arredondadas, e com coberturas, de forte pen

dente em tronco de pirâmide, revestidas de telha nacional (a lembrar remates de Raul 

Lino, Carlos Ramos, Cristino da Silva e Cassiano Branco, de diferentes épocas e outro 

entendimento), uma espécie de sintaxe pombalina (em nome de alguma "estilizaçâo 

tradicional"), mesmamente aplicada, com idêntico formalismo, no pavilhão de remate do 

projecto da fachada principal da Casa Mariano Felgueiras7n /também em Guimarães, 

datado de Junho de 1926! 

Vide TÁVORA, Fernando [e outros] - Guimarães do passado e do presente, Guimarães, 1985, p. 134 

A. M. S. - Fachada Principal / Planta do subsolo / corte transversal, duas peças datadas de Fevereiro de 1927 

A. H. A. P. - [Fundo Mariano Felgueiras] 639 



Pavilhões coroados por pequenas janelas e um relógio inscrito num paramento 

terminado por um frontão, mais exigido do que desejado na solução dos telhados de várias 

águas. 

Nos encontros dos pavilhões, há um paramento ligeiramente sobrelevado, em 

relação à cornija, que estabelece a ligação entre os três corpos da composição do alçado 

e neles se desenham, em carteias rectangulares em altura (a modos de broquel), elementos 

heráldicos, locais ou nacionais. 

No subsolo (o pavimento principal do mercado) localizam-se as lojas de venda 

interna, os talhos de carne, o espaço destinado às flores e o campo aberto para a armação 

das tendas, exposição de géneros e produtos de diferente origem, e para as vendas em 

grosso. 

A planta é extremamente simples, adapta-se à forma quadrangular do espaço, a 

definir entre a rua que ladeia a norte a Sociedade Martins Sarmento e a futura avenida 

Conde de Margaride, no enfiamento da rua Gil Vicente, levando a S. Lázaro. 

As circulações sobre a fachada fazem-se através dos pavilhões laterais, de nível 

com as lojas externas, e por dois portais que dão acesso, através de três lanços de 

escadas, ao subsolo, sob a galeria corrida que os liga internamente, e as entradas de 

serviço fazem-se lateralmente por portas de acesso, predominantes a norte. 

Só em Outubro de 1930 é arrematada a obra de pedreiro por Leite Guimarães 

e as empreitadas prosseguiriam até finais de 35 em tarefas simultâneas com o construtor 

civil Manuel Gonçalves Barreto, a partir dos finais de 32 a meados de 34. Mas o material 

primordial da construção deveria ser o cimento armado e as primeiras empreitadas de 

Jean Ducassé estão referidas a Junho de 33. 

Diria o Arquitecto que não tiveram sequência os esforços empreendidos em 27, 

numa casuística irrelevante, e só, verdadeiramente, em 32, com uma nova Comissão Admi

nistrativa, presidida pelo Dr. João Rocha dos Santos, novo impulso seria dado às obras. 

Factores condicionadores eram, como escrevemos a propósito dos Paços do Factores condicionadores 
da prossecução das obras 

Concelho de Guimarães, as preocupações urbanísticas, centradas na zona envolvente do a0 mercado 



Castelo e dos Paços dos Duques de Bragança e a abertura da avenida desde a rua de 

Paio Galvão a S. Lázaro (e o prolongamento de Paio Galvão para o lado do Proposto e 

Santa Luzia), com incidência no recuo do muro do Visconde de Nespereira, na rampa 

norte da Praça do Mercado e no muro de suporte, em rampa, da mesma praça. Por isso 

ao Arquitecto eram pedidas, em Novembro de 31, a largura da avenida e o eixo desta 

em relação à rua de Gil Vicente.712 

Em Agosto de 32, renovava-se o pedido da planta da obra, do caderno de encargos, 

que faziam parte do processo de arrematação da parte anterior do mercado adjudicada 

a Manuel Gonçalves Barreto713, abrangendo as escadas de acesso ao solo inferior. Em 

34, esta parte anterior, inicialmente começada, chegava ao fim das adjudicações das obras 

de pedreiro e de betão armado; urgia continuá-la e iniciar sequentemente as obras do 

pavimento principal, quando "com denodada tenacidade"7 U se haviam realizado me

lhoramentos em matéria de urbanismo, com ampliação das artérias circundantes e a a 

abertura da larga Avenida que ladeia o mercado pelo lado norte. 

A memória descritiva, apresentada, em 34, pelo Arquitecto, leva-nos a concluir do A memoria descritiva de 
1934 

estado das obras e mais nos informa que a obra de cantaria é restrita a elementos da 

fachada principal e a degraus da escada, com bocel, sendo o restante de alvenaria para 

ser revestida. 

O betão de cimento armado, a parte mais importante da construção, estava aplicado, 

limitadamente, na parte anterior e a estrutura, fundamentalmente dos elementos cons

trutivos, continuaria a ser desse material. Eram acautelados os aspectos de salubridade, 

na disposição dos locais e na aeração, no emprego de materiais cerâmicos laváveis, tanto 

em azulejo como em ladrilho, alternando com a betomilha, sobretudo aplicada nos pavi

mentos externos. 

Insiste o Arquitecto na construção de uma edificação moderna, própria para o fim 

7 1 2 A. M. S. - Postais do capitão Luis de Pina Guimarães, datados de 10 e 16 de Novembro de 1931 
7 1 3 Idem - Carta do Presidente da Comissão Administrativa, Dr. João Rocha dos Santos, datada de 29 de Agosto 

de 1932 
7 1 4 Idem - Praça do Mercado / Memória descritiva, de 29 de Março de 1934 



que lhe é destinado, tendo em vista as condições do clima. Não desejava, pois, ver

dadeiramente um mercado fechado, antes preferia nele estabelecer, de preferência, locais 

abrigados, suficientemente amplos, abertos e quase isentos de superfícies envidraçadas, 

restritas às lojas de venda sobre a via pública, valorizando o comércio e atraindo os 

compradores. 

Mas o projecto geral de 34 não serã aprovado pela Direcção Geral dos Monumentos 

Nacionais, invocando para tanto a falta dos cálculos de betão armado, assinados por um 

técnico legalmente idóneo e porque é julgado exagerado o orçamento.715 

Todavia, em Novembro seguinte o vereador A. L. de Carvalho empenhava-se junto 

de Marques da Silva para que o projecto e o caderno de encargos fossem apresentados, 

para serem enviados, conjuntamente, com outros trabalhos destinados a obter com

participações do Estado, após diligências particulares junto do capitão Henrique Gomes A comparticipação do Es

tado 

da Silva, Director Geral dos Monumentos Nacionais.7 '6 

Nessa data enviava Ducassé propostas para diversos trabalhos, embora não tivesse jean Ducassé e as obras 
de betão e cimento armado 

sido totalmente pago dos primeiros trabalhos executados, e interrogava-se perante a 

morosidade das obras. O encarregado João Garcia denunciava a estratégia municipal de 

não as acelerar, no pressuposto de que a comparticipação poderia ser prejudicada pelo 

desenvoMmento dos trabalhos. 

Em Maio de 35, as obras são comparticipadas pelo Fundo do Desemprego, mais 

no sentido de obras de canalização, aguas e electricidade.717 Sobre a entrada principal, 

na casa do guarda, construia-se o pavimento da cozinha que a Direcção do Norte dos 

Monumentos Nacionais julga dever ser também em betão.718 

O Vereador das Obras mostrava interesse na empreitada da obra de serralheiro, 

Idem - Cópia do oficio da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, datada de 30 de Agosto de 

1934 
7 . 6 Idem - Carta de António Lopes de Carvalho, dirigida a Marques da Silva, de 12 de Novembro de 1934 
7 . 7 Idem - Oficio n' 876 do Presidente da Comissào Administrativa, dirigido a Marques da Silva, de 18 de Maio 

de 1935; a comparticipação de 100 000$00 foi concedida por portaria de 1 de Maio, publicada no D. G. n! 110. 

de 14 de Maio, e estabelecia um prazo de 5 meses para a obra do mercado. 
7 . 8 Idem - Cópia do oficio ne 859 da Direcção dos Edifícios do Norte, ao Presidente da Câmara de Guimarães, de 

19 de Setembro de 1935. 

642 



urgindo a apresentação do projecto e orçamento de Marques da Silva; Ducassé apre

sentava propostas de construção em cimento armado dos montantes e travessas que 

fazem parte de 12 lojas do mercado e prosseguia obras de trolha e madeiramento, de 

que se encarregará nos começos de 35 ao início do ano de 1937. Tratava-se, fun

damentalmente, de rebocos e guarnecimentos exteriores a cimento liso, compreendendo 

o ceresitamento, do revestimento da fachada principal, do motivo com armas sobre a 

entrada central, dos motivos com escudetes, entre os gigantes, do azulejamento e pa

vimentação. 

Bastas vezes escrevia Ducassé ao Arquitecto para que fornecesse detalhes ao 

encarregado da obra, para que acelarasse medições, obviando a prejuízos visíveis, pedia 

o desenho do remate da porta principal.719 

Em 36, preparava-se a arrematação da obra de vidraceiro, realizada durante o ano 

de 37, ano em que se inicia o apetrechamento dos talhos, a ligação da água aos esta

belecimentos já ocupados e ao saneamento geral do edifício. 

José Maria Pereira Leite de Magalhães e Couto, Presidente da Câmara, em Outubro 

de 37, renova o pedido do projecto e orçamento para o que falta construir no novo Mercado 

Municipal (com o respectivo frigorífico) e no ano seguinte envia ao Arquitecto as medidas 

dos caixilhos dos mostradores dos relógios do mercado. 72° 

Em 17 de Abril de 1939, a Comissão de Revisão, a funcionar junto da Direcção 

dos Edifícios Nacionais do Norte, indaga do prazo necessário para a conclusão da obra 

referida no projecto e orçamento, elaborado de acordo com o despacho do Ministro das 

Obras Públicas. 

Projectavam-se, então, no pavimento principal, pórticos que abrigassem, em dois o projecto do pavimento 
principal 

pavilhões centrais, as vendas de frutas e de legumes e, em pórticos laterais, a venda de 

carnes e fressuras. Na parte posterior da planta haveria pórticos de abrigo para venda 

de peixe em detalhe e em grosso e duas placas, tendo ao centro uma fonte. Ao fundo 

719 
Idem - Correspondência de Jean Ducassé, de 24 de Novembro de 1934 a 25 de Fevereiro de 1936. 

720 

Idem - Carta do Presidente da Comissão Administrativa José Maria Pereira Leite de Magalhães e Couto, datada 

de 2 de Outubro de 1937 A / I O 



do terreno localizar-se-iam as vendas em grosso, com possível entrada de carros, e o 

frigorífico. 

Os grandes pavilhões centrais (para frutas e legumes) seriam levantados em betão 

armado e construídos com poucos pontos de apoio, com cálculos de betão armado dos 

engenheiros Jorge Bastian e José Magalhães,721 

Ao prazo pedido para o termo da obra responderá o Arquitecto que ele poderá 

ser de 11 meses, "sem embaraço impeditivo", e em 11 de Outubro de 41 apresenta um 

aditamento ao processo com várias peças escritas e desenhadas, com uma nova planta 

esclarecedora da disposição do pavimento, acompanhado dos cálculos de betão de Jorge 

Bastian. 722 

Os embaraços impeditivos decorriam de um processo burocratizante e centralizador, os embaraços impeditivos 

da autarcia instalada, com o Conselho Superior de Higiene, o Inspector de Sanidade 

Terrestre, com a legislação disciplinadora, de 1935, sobre mercados e o parecer instaurador 

do Inspector Chefe da Sanidade Terrestre, Dr. Carlos d'Arruda Furtado, de 23 de Outubro 

de 1942. 

O Conselho Superior de Higiene 723, em Dezembro desse ano, é de parecer que 

o projecto de construção do pavimento principal do mercado municipal, "cuja memória 

descritiva é excessivamente sucinta", não se apresenta por forma a que permita a sua 

apreciação sob o ponto de vista da sanidade. Queria significar o Conselho que um projecto 

"devidamente esclarecido" deveria voltar a ser apreciado, de acordo com as condições 

sanitárias expressas no parecer do Inspector Arruda Furtado.72d 

Baseado naquele parecer e no parecer da Secção de Melhoramentos Urbanos. 

da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, em 4 de Março de 1943, o 

7 2 1 Idem - Pavimento principal da Praça do Mercado / Memória descritiva, datada de 30 de Novembro de 1937; 

incluia-se nas obras a instalação de relógios nunca incluídos em qualquer orçamento 
7 2 2 Idem - Pavimento principal da Praça do Mercado / Memória descritiva (aditamento), datado de 11 de Outubro 

de 1941 
7 2 3 Era composto por José Alberto de Faria, António Augusto, Gonçalves Braga, Carlos de Arruda Furtado. 

António Anastásio Gonçalves e Aníbal do Couto Nogueira. 
7 2 í A teorização exposta é interessante como elemento condicionador de posteriores tipologias de mercados na 

distinção feita no parecer entre mercados retalhistas elemento primário da urbanização e mercados municipais, 

estes considerados como elemento de urbanização. 0 4 4 



engenheiro Gomes da Silva informa a Câmara que o projecto deverá ser devidamente 

corrigido e devolvido, com urgência, por se tratar de obras incluídas no 2S Adicional ao 

Plano de Melhoramentos Urbanos para 1941.725 

Em 46. o Presidente da Câmara, Dr. Fernando Manuel de Castro Guimarães, remete Alteração ao projeoo em 
1946 

ao Arquitecto o ofício de Março de 43 e solicita-lhe a alteração do projecto, no que se 

referia aos estabelecimentos a construir, confinantes com a Avenida Conde de Margaride, 

e que atendesse a que na fachada voltada à Sociedade Martins Sarmento o arranjo ficasse 

igual ao da fachada sobre aquela Avenida. Em 20 de Maio, Marques da Silva, "sem perda 

de tempo, (vai) estudar a solução a introduzir no projecto". 

Em finais do ano aguardava a Câmara, com urgência, a promessa do projecto (já 

com estudos de Dezembro de 46) que em Março seguinte, escassos meses antes do seu 

falecimento, o Arquitecto entregara em mão na Câmara. 

Era o segundo aditamento ao processo composto de quinze peças desenhadas 

e nove escritas, realizados no persistente voluntarismo e na ética do projecto, até ao 

último instante.726 

O Mercado ficava minimamente inconcluso, sendo retomado pela filha e genro, os 

arquitectos Maria José Marques da Silva e David Moreira da Silva. 

Mas a imagem retida é a forma persistente, alongada sobre a rua do primeiro 

projecto, com as reformulações das coberturas transformadas em terraços, com a inscrição 

do portal central entre gigantes avançados e sobreelevados, com a padieira em viga de 

betão, recebendo a carga da parede de grossura que constitui o motivo central (num jogo 

de ressaltos a ver com o monumento a João Franco, inaugurado em 34) com as armas 172-173 

da cidade e o local da bandeira nacional. O remate tem elementos de espelhamento nos 

pavilhões de ângulo, com os dois pares de gigantes, do mesmo léxico, e com escudetes 

interpolados, com pitares de suporte que ajudam a conformar a implícita e quebrada forma 

7 2 5 A. M. S. - Cópia do oficio n' 1371 do Director Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Henrique Gomes 

da Silva, datado de 4 de Março de 1943. 
7 2 6 Idem - [Duplicado de carta], de 13 de Março de 1947, com a relação das peças do processo. No arquivo 

conserva-se a minuta da carta, manuscrita. 



poligonal que o coroamento mais revela na forma octogonal dos elementos de sobreposição. 

A estes se adiciona um tambor circular, sobre o qual se colocam vigas de suporte da 

padieira do relógio (com lajes que se prolongam em palas semicirculares) e do qual partem 

estruturas montantes religando as palas à laje superior circular (entre as quais se colocaria 

a sineta!), uttrapassando-a. 

Dinamizava-se (dramatizava-se), assim, o alçado exterior pela lógica dos três corpos 

e o seu vocabulário, mas as marquises interrompidas estabeleciam um nexo entre as 

partes que as cornijas, o fenestramento, a caixilharia acentuavam. 

O vocabulário ganhava um sentido de modernidade, acentuava o papel das marquises, 

como instrumento disciplinar e invariante processual, mas eram ainda as notícias das Artes 

Decorativas as fontes de um léxico, adocicado em Mallet-Stevens, que serã tique e moda 

no território portuense. 

Concluindo, o Mercado de Guimarães (a Praça do Mercado) é uma tipologia de uma tipologia de compro
misso 

compromisso entre o mercado fechado e o mercado de levante. Deverá colocar-se na 

transição para os mercados fechados, com o suporte da legislação produzida e, agora, 

inscritos numa nova situação que os planos de urbanização, a demografia, a higiene exigiam 

em gosto e funcionalidade. 

O Mercado Municipal de Matosinhos, com anteprojecto de Ars-Arquitectos727, de 

1936, com a aprovação do projecto, em 45, pelo Ministro das Obras Públicas, era o 

contraponto institucional e tipológico e respondia a uma nova filosofia do projecto (e do 

seu programa) de uma geração que, se devedora a Marques da Sirva, na exigência e no 

rigor do desenho, se aproximava das dominantes do movimento moderno. 

7 2 ARS - Arquitectos era uma sociedade constituída pelos arquitectos Fernando da Cunha Leão, Morais Soares 

e Fortunato Cabral, com escritórios na Avenida dos Aliados, ns 54, no Porto. A Câmara de Matosinhos abrira o 

concurso público em Junho de 1936; na construção do mercado foram tidas em consideração as indicações 

constantes do inquérito aos matadouros e mercados do Pais, determinado por portaria de 7 de Abril de 1934. A 4 6 



5. A HABITAÇÃO 



Reconhecer-se-a, na visão global da obra realizada pelo arquitecto Marques da 

Silva, que ela é marcada pela monumentalização de conjuntos ou subconjuntos, quer ela 

se situe nas zonas de consolidação da cidade e do seu desenho mais forte, quer ela 

organize um espaço pela inscrição urbana do monumento, da arquitectura / monumento, 

quer ela defina uma frente urbana. 

A caracterização do centro da cidade, a imagem urbana retida, dão à sua arqui

tectura um peso simbólico e alargado campo semântico que a vivência de espaços públicos 

ou públicos/privados mais acentuam na hierarquização, na semiologia arquitectónica e na 

fruição. 

É certo que uma lógica do projecto, como se verificou, necessariamente se articulava 

com a lógica dos poderes que o urbanismo (embora incipiente como disciplina) exigia, 

todavia, na reciprocidade. 

O rasgamento de ruas e avenidas foi o implícito quadro disciplinador duma arqui

tectura de sabor e sistema "beauxartiano" que o eclectismo de época marcou de citações 

e referências que o Arquitecto enformou pelo desenho, de exigências, e pela coerência 

de nexos de interligação e integração, com o sábio domínio da composição, da apreensão 

do partido e do domínio dos esquemas funcionais . 

É uma arquitectura que oscila do símbolo à função, instrumental, tendo podido 



afirmar novas tipologias na cidade ou reinscrever um léxico perdurável, numa dramatização 

visual, como aspiração qualitativa de uma imagem supostamente oposta à frieza do 

funcionalismo nascente, como exigência doutrinal. 

Perante a discutível "esterilidade das poéticas" dos espaços interiores oitocentistas, 

seus avatares e suas persistências, o espaço redentor será o exterior (o da exteriorização), 

o da aparência, da aparência burguesa, da classe dominante. 

À obsolescência dos velhos espaços, a nova maneira de fazer cidade valoriza o 

ambiente, a circulação, e a definição do urbano ultrapassa as consabidas marcas habi

tacionais, comerciais e administrativas. Os grupos sociais exigem a comunicação e os seus 

espaços. Ao espaço religioso sucede-se o burguês, o profano e o cívico. 

Se o acto instaurador é a rua (ou avenida), ela articula-se com o espaço de 

edificação728. Exige o edifício de remate, ou de preenchimento, a tipologia de adequação 

(pelo empirismo normativo, pela exigência regulamentar ou pela falácia astuciosa) com a 

volumetria contida. 

É neste quadro ainda tradicional, com as primeiras rupturas do "novo", que a 

habitação quase exclusivamente se dispõe sobre a frente de rua e encontra nela as próprias A habitação e as ©stra 
téglas de habitar 

estratégias de habitar. 

É o lote que por exigência se aprofunda, inscrevendo o espaço não construído 

na zona posterior, ou é o duplo lote que amplia os espaços (da contenção volumétrica) 

e da norma reguladora ou empírica. 

Se esta lógica é possível nas frentes de rua contínuas no espaço de centralidade 

e de redesenho da cidade de algum modo eta é subsumida quando à edificação se substitui 

o muro de resguardo, do território excêntrico ou lacunar, que a amplia em espaços de 

jardim ou na subscrita ruralidade da génese da própria cidade. Ou quando o suburbano 

ou o quarteirão periférico tornam possível uma nova dimensão psicológica e espacial, 

concretizada na casa/jardim/quinta e, na implícita polaridade, na zona de "segregação" da 

Vide PORTAS. Nuno - Conceitos de desenvolvimento urbano, In 'Jornal dos Arquitectos". Lisboa, 56/57. 

Abrll-Malo. 1987 pp. 9-11 e 17 



habitação operária ou do bairro social. 

Os diferentes grupos sociais, na sua ética, exigem diferentes estruturas de habitar 

e a hierarquização urbanística e as zonas de aparência provocam soluções diversificadas, 

desde os prédios mistos de habitação, comércio e serviços (e as suas combinatórias), o 

palacete, a moradia, a habitação unifamilbr, a quinta, a habitação económica. 

O encomendador é a referência especial da habitação, com as diferentes poéticas o encomendador e o re
ferência da habltacôc 

de habitar. "Habitar é o fim da arquitectura" e o trabalho do arquitecto reside na criação 

de lugares significantes que ajudam o homem a habitar72ç. 

A dimensão existencial e antropológica é o denominador comum das várias poéticas A dimensão existencial e 
antropológica 

e se as condições sócfo/económicas não totalmente as determinam peb menos enquadranrv 

-nas ou precipitam-nas. A rebção do homem e do espaço não é mais do que a habitação 

pensada no seu ser. 

Um sentido de maternbade da casa, a cristalização das localizações e recordações, 

a enraização inconsciente, a bentificação orientadora, tudo se conjuga na convergência. 

O carácter distintivo dos espaços, os lugares significantes, os valores de parti

cularização e de individualização fazem da habitação o terreno mais inquietante do arqui

tecto e da ética do projecto (da concilbção, da humildade controbda, da gestão consen

sual de um programa) na mútua revelação e cumplctíade do arquitecto e do encomendada. 

A casa é assim um duplo espelhamento. 
Marques da Silva soube resolver, como poucos, esta polaridade ao subjacente Marques da silva e a 

polaridade do projecto 

projecto da habitação, adentro de homólogos estratos burgueses da ctaade e sua extensão, de habitação 

com diferentes exigências por formação e vocação. 

É, aliás, a sábia exploração destes interstícios classistas, com as imagens de 

diferenciação ou de assimilação, que Marques da Silva cria diferentes tipologias de 

habitação, mas com invariantes processuais e com uma vida das formas que as interligam A vida dos formas e as 
Invariantes processuais 

7 2 9 Para um estudo fenomenolôgico dos valores de Intimidade do casa na sua unidade e na sua complexidade 

vide BACHELARD. Gaston - Le poétiQue de lespoce. 122 edicoo. Paris. Presses Universitaires de Fronce. 1984. 

sobre a temát ica do hobHat vide alndo HEIDEGGER. Martin - Essais et conférences, 2- ed. . Paris. Gall imard, 1956. 

pp . 170-193 
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sem grandes fracturas de linguagem. 

Os quadros de excepção são, antes, os das reformulações do desenho, numa 

diacronia de novos gostos ou técnicas, ou a aproximação calculada a alguns sinais do 

movimento moderno. 

A abordagem de um campo tão sensível e no pressuposto da urbanidade dos seus 

projectos (como pertenças da cidade) admite-se globalmente, constituindo famílias morfo

lógicas, delimitando e caracterizando os espaços urbanos de habitação, aproximando o 

consumo e a fruição, supondo sempre inserções em sub-espaços temporais que permitam o consumo e a fruição 

tipificar situações e situá-las. 

A metodologia conjuga, fundamentalmente, as variáveis dos espaços da edificação, 

dos programas exigíveis, do tempo da concepção e execução do projecto. Como elementos 

de nuance ou como grelha disciplinar ficam os valores pregnantes dos léxicos, das osci

lações técnicas e dos materiais, do ornato (ou da sua nudez), mais instrumentais ou 

mediatos do que verdadeiramente estruturais. 

O espaço suporá o afectivo, o normativo e o programático; a cronologia observará 

os valores de sincronia (de compaginação e cruzamentos) e a diacronia as fracturas dos 

estilemos, a ênfase dos modelos, a sua apropriação, desenvolvimento ou fragmentação 

A moradia Silva Guimarães 

No território da infância e da memória, junto à casa paterna, na viragem do século, 

Marques da Silva vai realizar o seu primeiro projecto de habitação 730. O lote disponível 

situava-se na zona do Marquês, num terreno de ângulo da rua Príncipe Real (rua Latino 

Coelho) com a rua transversal, sem denominação (a rua Gil Vicente), ainda no quadro 

indefinido do quarteirão. Com extensa frente sobre a rua principal, de alinhamento definido 

e frente contínua, acentua a profundidade que permitia a dupb exposição sobre o espaço 

730 

Marques da Silva nascera na rua de Costa Cabral. 117. vivera com os pais na rua Visconde de Setúbal. ns 

76 e encetou o namoro com Júlia Lopes Martins moradora com seus tios. José Lopes Martins e Amélia Lopes 

Martins, no Palacete e terrenos vizinhos da Casa Silva Guimarães. Casaria, em 14 de Setembro de 1901. durante 
a edi f icação desta habi tação. 

A moradia Silva Guima

rães, o primeiro projecto 

de habitação 



de rua e um partido ajustável ao programa algo exigente do encomendador. 

Augusto Leite da Silva Guimarães, o cliente, devotado lutador dos títulos liberais 

da c idade, foi amigo de Simão da Luz Soriano, autor da História do Cerco do Porto, 

foi editor da segunda edição dessa obra e por ele contemplado nas disposições testa

mentárias 731. Ligado ao sector comercial, representava, ainda, a Companhia União Fabril 

do Porto e é esse estatuto burguês (ou pequeno-burguês) que informa o programa e se 

revela na composição da planta e dos alçados do projecto, aprovado em Câmara em 

Novembro de 1899732. 

Num esquema de época, denunciavam-se na fachada, sobre a rua principal, os 175 

três pisos da habitação com um rés-do-châo elevado, criando um subsolo numa hierar

quização que, ainda, situa o andar nobre no piso intermédio, com a evidência do rasgamento 

de volta perfeita, correspondente à sala de estar, e com janelas de sacada, com discutido 

balanço sobre a rua. 

A sua composição tripartida antes revela um embasamento de cantaria lavrada 

(dos granitos das pedreiras da Caverneira) que se repete no enquadramento geral das 

fachadas, com a sua ênfase nos cunhais e nas cornijas molduradas, ou estabelece na 

segmentação, sob as janelas, os vabres de ornato e contraponto à luminosidade da fachada A luminosidade das fa
chadas. O azulejo 

azulejada e indicia externamente o terceiro piso, o do I e andar. 

Há elementos de correspondência e uma conexão visual e distintiva que articula 

a janela da sala de estar com o quarto do último andar, também com janela de verga 

arredondada inscrita numa cornija interrompida, a modos de frontão, com um campo 

preenchido por majólicas policromadas que se prolongam, em friso, sob a cornija e se 

desenham sob o parapeito das janelas do I e andar. 

Uma ptatibanda de terracota (apenas interrompida pelo requebro do frontão) remata 

731 

"(...) Ao senhor Augusto Leite Guimarães deixo a quantia de 100OS000 réis como prova da minha grat idão pelos 

muitos favores que me tem feito e grande consideração com que me trata (...). Tudo isto nada mais sâo que 

lembranças damlzqde" (Cfr. Testamento de Slmao da Luz Soriano / Fallecldo em 18 d'Agosto de 1891): v ide 

CARVALHO. A. L. de - O Porto mercador / Comerciante que honrou a sua profissão e serviu o Porto. In "O 

Tripeiro-. Porto. V Série. Ano XIII. A, Agosto 1957. pp . 117-118 
7 3 2 A. H. M. P. - Plantas de Casas. Livro 159. fl. 175 



o corpo principal da habitação que se articula, lateral e posteriormente, com um corpo de 

subsolo e rés-do-chão, em escala amável, num jogo de ressaltos e formas imbrincadas. 

É sobre esta fachada lateral que se ajusta a escada e a marquise de acolhimento, 

num esquema funcional que valoriza o espaço lateral, o logradouro e o jardim denunciados 176 

no portão, sobre a rua principal, entre pilares lavrados e ornados com muro e grades de 

vedação. Ao espaço de representação adicbna-se o espaço de um quotidiano que novas 

disposições (tais a do envasamento rusticado), no alçado lateral e posterior comprovam. 

Aí ficará a escada de serviço. 

Mas a religaçâo entre as partes fazia-se pela dominância da cor, pelos elementos 

sobre a fachada lateral e pela facha moldurada que, interrompida na fachada principal, 

se desenha ininterruptamente na fachada lateral. Essa contiguidade formal era ainda 

possível pelo muro contínuo aonde apenas se rasga o portão de acesso, com a mesma 

elevação do embasamento da fachada, com a marcação do soco e do coroamento, de 

cantaria lavrada (com a alvenaria intercalar argamassada) e com a grade de remate, 

repetindo o ferro das varandas. 

As plantas dos três pisos realizam um programa colocando no subsolo os quartos 

de criados e a adega, numa hierarquização das partes, com a sala de bilhar com entrada 174 

independente sob o pátio principal. No rés-do-chão elevado distribuem-se a sala de visitas, 

a saleta, a sala de jantar, a biblioteca, um gabinete de trabalho e um quarto de dormir, 

com hall de acesso e circulações descentralizadas mas estabelecendo um percurso que 

da escada principal conduz à escada posterior, com homólogas similitudes no seu vaza

mento, com a evidência funcional dos acessos que possibilita ao subsolo. 

No primeiro andar ficam três quartos expostos a sul, com acesso pela escada 

lateralizada internamente que interliga os três pisos da edificação, com inserção lateral 

e poço de luz zenital. 

A profusa utilização dos materais, os valores lumínicos da fachada (de um cultura- 177 

lismo portuense), os rasgamentos, os elementos de colagem, com as terracotas, as 

majólicas, as impostas e os fechos das arcadas, os rosetões estilizados, mostram este 



carácter diferenciador de uma tipologia de habitação, no ambíguo cruzamento das per

sistências oitocentistas - e alguma linguagem serial - com um catálogo de vários saberes, 

mais de gosto e erudição do que de estilo. 

O agenciamento da entrada lateral e posterior e a sua articulação com os espaços 

internos de circulação geram um modelo que, controlado e redesenhado, o Arquitecto 

transfere na adequação a novos lugares. 

As "moradas de casas" de Soares Moreira 

Com pequenas remissões para morfologias da Casa Silva Guimarães e no mesmo 

contexto excêntrico das ruas Duquesa de Bragança e Fernandes Tomás, numa zona de 

palacetes, Joaquim Soares da Silva Moreira, ai residente, construirá dois edifícios de AS -moradas de casas-
de Soares Moreira e a 

habitação nos primeiros anos do século. zona de palacetes 

Capitalista, administrador do Banco Aliança, em 1900, e seu gerente efectivo em 

data posterior, ligado ao mundo empresarial (e nomeadamente à Companhia Aurificia) 

tinha a capacidade financeira para quase em simultâneo edificar as duas "moradas de o estatuto social do en-
comendador 

casas" na futura rua D. João IV e duas habitações na rua de Gondarém, em Nevogilde, 

na zona da Foz, onde mais terrenos possuia junto à Avenida de Carreiros, que a larga 

prole (os 16 filhos) exigiam em património. 

No amplo quarteirão, delimitado pelas ruas Duquesa de Bragança, Fernandes 

Tomás, Firmeza e S. Jerónimo, diagonalmente interceptado pela travessa de S. Jerónimo, 

na vasta área, definida, a nascente, peta travessa e, a norte, com a adjacência à parede 

de meação do vizinho, seriam dispostas as duas edificações, já com estudos iniciais de 

Marques da Silva em 1903 733. 

Pouco diferindo os programas, autonomizavam-se os lotes e, com eles, o diferente 

entendimento espacial, com a cuidada orientação a sul de espaços de jardim e logradouro. 

Só o faceamento da rua provocaria com esta espaços de vizinhança, como os alçados 

733 
* * Os projectos foram aprovados em 1904 (A. H. M. P. - Plantas de Casas, Livro 176, fl. 66-73 e fl. 208-215 

654 



denunciavam na ampla fenestração e na ênfase das varandas do primeiro andar. 

A similitude formal mostrava-se na hierarquização dos andares, na mesma solução 

programática e construtiva do piso sobreelevado do rés-do-chão, gerando um subsolo com 

janebs sobre a rua, na ênfase das fachas, de cantaria, que ajudavam à sectorização dos 

alçados, nas estruturas montantes dos cunhais de uma escrita mais seca. Mas a similitude 

era óbvia nos rebocos e na colocação dos portões sobre a rua, no muro de vedação de 

cantaria e alvenaria rebocada, com ferros artísticos de remate. 

Os portões, enquadrados em pilares de diferente tratamento e coroamento, davam 

entrada sobre o espaço lateral onde a fachada sul assumia, nos dois prédbs, um carácter 

distintivo com a inscrição da escadaria, de diferente arranque, sobre o embasamento 

rusticado. 

Eram, todavia, distintas as duas edificações. A norte prolongava-se a frente de A distinção entre os dois 
projectos 

rua e a entrada principal fazia-se lateralmente na similitude com a Casa Silva Guimarães, 

com o arranque da escada em voluta sobre um pórtico de arcadas. Mostrava a persistência 178-179 

de estereótipos tradicionais que só o terraço com varandas e ferros trabalhados actua

lizavam na gramática decorativa. Sob o pórtico vazado estabelecia-se a porta de acesso 

ao subsolo com lojas, adega e quarto de criado. 

A planta reveb um eixo descentrado que orientava o átrio de distribuição, à esquerda 

sobre a sala de visitas e o escritório, sobre a rua, e à direita sobre a sala de jantar e 

o corredor no enfiamento da escada de serviço, a nascente, dando sobre a cozinha; as 

circulações e a definição dos espaços tinham idêntica composição à da habitação da rua 

do Príncipe Real, sobretudo, evidentes nos espaços de representação. A escada de 

interligação dos pisos situava-se ao fundo do átrio, sobre a parede de meação, com a 

luz da clarabóia. No primeiro andar situava-se o quarto principal e cinco secundários para 

um quadro de utências, ignorado, mas sociologicamente interessante. 

O palacete, com as suas frentes, mostra no alçado sobre a rua a entrada principal, 

com o óculo superior de iluminação, dando sobre uma galeria de comunicação frontal 182 

sobre a escada de acesso ao primeiro andar e agenciando espaços sobre a rua, com a 



sala de visitas e a sala de jantar, estabelecendo o mesmo nexo de ligação com a cozinha, 

com a escada lateral sobre o jardim. 

No primeiro andar, com o quarto principal ocupando o duplo rasgamento da varanda, 180-181 

e três quartos secundários, o esquema de distribuição é de grande clareza, repetindo a 

composição da galeria de comunicação do primeiro andar. Uma escada interna de serviço 

faz a abordagem dos pisos e conduz ao telhado amansardado com lucarnas, com quartos 

de serviçais de diferente qualificação. 

O portal, a norte, sobre a rua, dá para a escada de serviço sobre o corpo da 

cozinha que se autonomiza no próprio desnível em relação ao alçado norte onde a nota 

distintiva é o vitral que se repete a nascente, levando a luz aos dois pisos principais da 

edificação. 

A cornija moldurada tem um remate em platibanda, alternando as cantarias com 

as alvenarias argamassadas ou mostrando, a sul, platibandas de terracota da Fábrica das 

Devesas. 

A visão global dos projectos, com a cuidada execução da obra de pedreiro dos 

mestres Gomes e Ramalhão, com a utilização dos melhores empreiteiros e dos melhores 

materiais, traz o aceito de uma teoria de pabcetes que se ajustava ao local e às exigências 

de um encomendador, se não de gosto, pelo menos de estatuto social que os exigia, 

sequer na aparência, num esquema involutivo. 

A moradia Pinto Nunes 

No amplo quarteirão, na rua Fernandes Tomás, aonde, ainda, se inscrevia um 

segundo portão do palacete de Soares Moreira, na parte oriental, estabelecendo um 

contraponto de escala, o proprietário Artur Pinto Nunes construiria na mesma época a sua 

habitação, com parede de meação a nascente734. Era uma das condicionantes do projecto A casa pmto Nunes 

tal como a disposição marginal, a profundidade do lote enviesado, a exigência de garagem. 

A. H. M. P. - Plantas de Casas, Livro 186. fl. 77 e seguintes 



A racionalidade do projecto transmite-se à fachada principal e lateral, com o subsolo 

elevado e rés-do-chão, com valores de simetria que o portal instaura na centralidade dos 184 

umbrais contínuos que ligam as duas partes do alçado. No forte embasamento de cantarias 

lavradas almofadadas (gerando um jogo de sombras), abrem-se as quatro janelas rela

cionáveis com os amplos janelões, de vergas arredondadas, do rés-do-chão sobreelevado, 

com o grande jorramento de luz que a imposta, sobre a porta, e a janela de dois lumes 

(inserida na baia superior) também proporcionam. 

Mas a composição do alçado, mais, supõe o esquema tripartido das ordens, com 

o embasamento, o andar e os elementos de décor e remate. Estes assumem nas cornijas 

salientes e consolas lavradas um peso visual excessivo (com uma zona de penumbra) e 

acentuam a ancoragem do edifício que só a balaustrada superior alivia. 

Este esquema compositivo é transposto para o alçado lateral com uma maior 

economia de léxicos e com a inscrição de um portão lateral de acesso ao subsolo onde 

se situam as dependências para bilhar, adega, despensa, sala de costura e escada de 

acesso ao piso superior. 

A planta revela a composição axial sobre os dois eixos da construção, que as duas 183 

portas anunciam, e as circulações fazem-se sobre os dois corredores entrecruzados. No 

rés-do-chão, com pátio interior e escada de acesso, ficam, sobre a rua, a sala de visitas 

e a de jantar (esta com uma circulação lateral que a liga funcionalmente à cozinha) e os 

quartos com luz directa. 

Ao rigor da composição, à clarificação do projecto adicionam-se as fontes orna

mentais de um léxico de 1900 nas consolas redundantes, sobre o cordão, que percorre 

a habitação, e nas carteias que o interrompem como formas de colagem, tangentes aos 

arcos dos rasga mentos. 

Estamos perante uma nova tipologia de edificação e já perante a fixação de um 

modelo de janela, desde cedo inventariado, que transitará, com variantes, para diversos 

projectos do Arquitecto e, já, na sincronia para as casas de Gondarém de Soares Moreira, 

noutro desenvolvimento. 



As casas de Gondarêm 

Já em 1896, moradores da avenida de Gondarém pediam à Câmara vários melho

ramentos e que a avenida fosse convenientemente arborizada e iluminada,735 pretensão AS casas geminadas de 
Gondarém 

considerada justa por Vitorino Laranjeira mas não exequível de momento, quando, com 

algum empenhamento, eram aprovados o projecto da continuação da Avenida de Carreiros 

e736 o parecer da Comissão de engenheiros sobre a experiência da instalação eléctrica 

entre a esplanada do Castelo da Foz e o Castelo do Queijo para a exploração provisória 

dos carros eléctricos. 

Também em 1905 foi aprovado o projecto de alinhamento da rua do Marechal 

Saldanha, paralela a Gondarém 737, para se regularizarem construções particulares, e um 

ano depois o vereador José Alves Bonifácio propunha que fosse aprovado o projecto 

apresentado pela repartição técnica para o prolongamento da rua do Gama até à Avenida 

da Boavista 738, afim de se determinarem os alinhamentos das edificações a construir. 

Tratava-se, então, de estudar o saneamento da Foz. 

De uma ocupação temporária, ganha a Foz Nova espaços de habitação e, à data 

da construção dos edifícios de Soares Moreira, aí construía o Dr. Lopes Cardoso duas 

moradas de casas, o Dr. Tito Fontes duas casas de habitação, junto à rua Marchai Saldanha, 

em exotismos de sítio, tal como Lima Júnior oscilava entre o projecto de Marques da Silva 

e um projecto de Raul Lino ou, antes, preferia o seu próprio projecto na rua do Monte, 

aprovado em Abril de 1907 739, com lembranças, ainda, de Ventura Terra. 

É neste quadro de diferenciação e algum exotismo com referências formais às 

villas balneares a que se referia Marques da Silva 740 que este projecta as casas de Silva 

Moreira, na rua de Gondarém 741. 

°° Idem - Vereações. Livro 134. Sessão de 17 de Dezembro de 1896. ft. 123v 
7 3 6 Idem, Ibidem, Livro 135. fl. 8 - 8v 
7 3 7 Idem. Ibidem. Livro 141. fl. 91v - 94 
7 3 8 Idem. Ibidem. Livro 142. f l . 26 
7 3 9 Idem. Plantas de- Casas. Livro 192. fl. 114-123 

Cfr. I Parte, capítulo III. Aí se faz referência às vilas de que o bairro da Foz "é exemplo honroso" 

O projecto é aprovado em Câmara de 14 de Dezembro de 1907 (A. H. M. P. - Plantas de Casas. Livro 203. 

f l . 235-241 
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Sobre a frente de rua e amplo logradouro na retaguarda, as duas casas geminadas 

possibilitavam uma nova tipologia de habitação que se se supunha, com anterioridade, 

numa similitude de eixos de composição nas casas do Monte Pedral, delas se distanciava 

no contexto sociológico de novas exigências e programas e de novas razões de habitar. 

O programa propunha duas habitações com entradas independentes e igual 

disposição das peças nas duas habitações, numa homologação de programas e espaços 

das casas de D. João IV, num espelhamento redutor, e nos dois tempos, o do espaço 

urbano, centralizado, e o balnear, já na expansão, na mútua interpenetração e comple

mentaridade. 

A fachada principal evidencia dois corpos laterais e um corpo central de diferente 186-187 

cércea. Os corpos laterais, de um esquema tripartido, têm um embasamento de alvenarias 

e cantarás almofadadas vermicutares, correspondente ao subsolo com janelas. Na prumada 

destas ficam as janelas do rés-do-châo e as do primeiro andar com peitilho, entre consolas 

de um desenho sóbrio, um todo rematado por beirais salientes e forrados de madeira. 

O corpo central é de uma sábia composição, num gosto Art Nouveau de grande um gosto Art Nouveau 

adequação ao lugar, com uma loggia no rés-do-châo, de um desenho doce, de transição 

para a varanda, saliente, de cantaria e balaustres, de colunas e capitéis miniaturizados, 

no Ie andar, agora recuado, com terraços de exposição sobre o mar, com um alçado de 

dois andares, e com as janelas superfores de volta redonda e varandas da mesma tipologia 

das do I s andar, com a ênfase da moldura ligando as impostas. É um corpo de remate, 

lembrando telhados normandos decorados e madeira. 

Só os eixos de simetria e a fachada lavrada de separação e religação das partes, 

num ritmo serpenteado, desfaz a leitura totalizante do corpo central. Casas geminadas, 

esse eixo implícito gerava os espelhamentos das duas habitações. 

A articulação entre as partes era sabiamente entendida nos ritmos do embasamento, 

na fachada lavrada que o remate de fora a fora, na moldura levantada a argamassa que 

separa os dois andares sobre a rua e os percorre nas fachadas laterais e posterior. 

A leitura da fachada revelava um espaço interno com o subsolo onde estava a 



adega, a carvoeira e salas de arrumação, acessíveis pela entrada lateral, sob o patamar 

da escada lateral de acesso, e o portal exterior, abrindo sobre o vestíbulo do rés-do-chão, 185 

com sala de visitas sobre a rua e a sala de jantar, no seu enfiamento, sobre o amplo 

corredor de circulação, tendo no topo o arranque da escada que leva ao I2 andar com 

os quartos de dormir e o principal dando sobre o terraço. No 2- andar ficava apenas um 

quarto e arrumos. 

A cozinha fica na parte posterior com a escada de serviço sob a qual se fazia 

um outro acesso ao subsolo. A sua ampliação no alçado, gerava um arco abatido que 

se contrapunha à retículo do alçado, com as janelas e as caixilharias densas e as fachas 

que a percorrem. 

A fachada lateral, valorizada em anteriores habitações do arquitecto, se traz a 

economia do projecto, valoriza ainda as instâncias de habitar e o portal, isento sobre a 

rua, com elementos formais de remissão para as loggias e os elementos de décor (um 

par de golfinhos), define o percurso de acesso à habitação. 

As fontes arquitectónicas como referimos são de inspiração de um art nouveau 

que Marques da Silva pratica, então, na modelação do seu prédio das Carmelitas, com 

a loggia superior e os elementos de ornato, como as majólicas de importação parisiense, 

com as vieiras que pontuam o friso contínuo, com as consolas das janelas superiores. Os 

olhais da varanda da loggia têm um sabor vienense já referido a propósito do grupo VI 

da Avenida. 

Concluamos que a inscrição das duas habitações geminadas sobre a zona balnear 

se inseria na mesma lógica com que Adriano Ramos Pinto construira a sua "villa" na 

Granja, nos começos da mesma década, ou as famílias Nogueira Pinto e Domingues de 

Oliveira valorizavam as suas casas de Leça como avatares de Oitocentos, mas como 

modelos a seguir pela geração emergente. 

A Vila Eugenia, na Granja 

A moradia de António Ramos Pinto, também projecto de Marques da Silva, de 



1902, mais respondia à ideia da vilegiatura de uma geração que há pouco chegara 742, A vna Eugenia na Gran
ia 

prolongando a Granja do Ramalho Ortigão, com os chalets, as cottages, os "squares". 

dos Braancamps, dos Baunay (da Vila do Mar), do Pedro Inácio Lopes, dos condes de 

Resende e Samodães, num quadro sociológico de uma Belle Époque nortenha, com A vilegiatura 

notícias de Arcachon e das Rivieras e suas imagens reificadas ou transfiguradas numa 

arquitectura anónima, mas também do Bigagfia e, mais tarde, do Gonçalo de Mello Breyner, 

na estilização portuguesa. 

Era uma tipologia de habitação com as pequenas citações do manuelino que o 

Arquitecto verdadeiramente não praticara. Sobre o extenso lote e no ângulo do quarteirão 

indefinido, privilegiando o acesso a nascente, mais resumia diferentes léxicos de um estilo 

balnear com o requebro das fachadas e a parcial sobreelevação do alçado, com lembran

ças das "casas de torre" de Ventura Terra, com os planos verticais assimétricos, (e de 

algum Laloux) e de um modelo internacional difundido por Kraft e por Théophile Bour

geois 743. 

A fachada principal, a nascente, num jogo brincado de telhados, mostra os quatro 

pisos sobre o corpo sobreelevado em cuja esquina se situa uma janela de ângulo e um 

torreão, com variantes de desenho na sua génese. O embasamento, de almofadas 188 

rusticadas, com janelas denunciadoras do subsolo, é o elemento mais forte da religação 

deste esquema aditivo de composição onde a nota dominante é a varanda alpendrado 

sobre as duas ruas, a nascente e a norte. 

O rés-do-chão, com escada de acesso lateral e o alpendre sobre a entrada, tem 

uma planta claramente funcional, com um hall de distribuição, de acesso aos outros pisos, 

estabelecendo a ligação com a escada de serviço da cozinha. Abre sobre a saia de visitas 

e a sala de jantar quase fundidas numa única peça limitada a poente por um bow-window o bow-window e a sua 
primeira notícia 

7 4 2 Sobre a Granja vide CASTRO. António Pais de Sande e - A Granja de todos os tempos. Vila Nova de Gala, 

1973; Adriano Ramos Pinto, fundou em 1880 a empresa Adriano Ramos Pinto tendo como objectivo a exportação 

do vinho do Porto para a América do Sul e. sobretudo, para o Brasil: em 1892 o seu Irmão António Integrou a 

firma que passou a denomlnar-se Adriano Ramos Pinto Sc Irmõo. 
7 4 3 KRAFT. J. Ch et Thlollet - Malsons de campagne, plans et décoration. Paris. Morel. 1864; BOURGEOIS. Théophile 

- La villa moderne. Paris. Librairie Centrale des Beaux-Arts. s. d. 
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(prolongando o olhar sobre o mar) e dando acesso a norte e a nascente à varanda 

alpendrado das fruições de rua. 189 

É a primeira notícia do bow-window, uma invariante - como afirmámos - de uma 

boa parte dos projectos de Marques da Silva que, articulado com a torre, supõe poéticas AS poéticas do pitores
co 

do pitoresco. O torreão será transposto noutra verdade par a Casa da Torre, do próprio 

Arquitecto, em Barcelos, como excepção, e a janela de esquina nele inserida, reformulada, 

será uma das notas distintas da Casa / Atelier de Marques da Silva, na Praça Marquês 

de Pombal, no Porto. 

A casa/Atelier do arquitecto Marques da Silva 

Nos começos da segunda década do século o Arquitecto irá projectar a sua própria 

casa/atelier, no espaço afectivo da sua juventude, junto à casa/mãe da Família Lopes A casa/ateiier de Mar
ques da Silva 

Martins a que se ligara por casamento com Júlia Lopes Martins. 190 

Então, habitava o andar superior do prédio misto das Carmelitas que projectara, 

mas, pelo menos, desde 1901 tinha o escritório de Arquitectura na rua Fernandes Tomás, 

260. Dispunha a família Lopes Martins de terreno a norte da sua casa palacete na Praça 

Marquês de Pombal. Era um lote em profundidade e pouca largura, sobre a rua, pois 

desejava-se preservar a sua imagem autonomizada sobre o amplo quarteirão. 

Era a aproximação à casa/mãe, um reino de paz (e alguma solidão) e de conforto 

material. Mais se deseja a complementaridade de espaços, manter a contiguidade pa- A contiguidade patrimo
nial 

trimonial e conciliar os aspectos formais. 

Mas o programa responderia ao dupb objectivo, o da habitação e o da instalação 

do escritório de Arquitectura, como cristalização de duas imagens que interessava reunificar. 

O projecto aprovado em Junho de 1909 mostra um interessante desenvoMmento 

das fachadas, interligando-se ou rodando visivelmente na parte superior por um eixo implícito, 

ordenador, com a varanda de ângub, em chanfro, quebrando a esquina, apenas anuncbda 

no intradorso e logo anulada pelos ressaltos sobre a escada do portal e o vestíbulo. 
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A fachada principal, sobre a frente de rua, tem uma composição tripartida, com 

a ênfase do andar nobre, com rés-do-chão sobreelevado, uma solução que fazia regra. 

O subsolo denuncia-se, externamente, nos rasgamentos inferiores, nas estreitas aberturas 

com padieiras discretamente molduradas que o desenho forte de religaçâo das varandas, 

do rés-do-chão limita. 

Este rés-do-chão mostra dois tipos de janelas de varanda, num eclectismo erudito, 

ora glosando o motivo de Palladio, com a utilização de colunetas e capitéis de citação 

românica, ora com um arco de lintel, de referências góticas de um culturalismo nortenho, AS referências românicas 
e góticas 

Elas revelam externamente dois espaços de representação, o da biblioteca/escritório e a 

sala de visitas, uma mais perto do espaço de loggia outra enfatizando a sacada de soleira 

e balanço sobre a rua, com a varanda sobre sóbrias consolas decoradas e com o balcão 

de arcos entrelaçados e vazados na cantaria. 

A movimentação do alçado, contrariando a ancoragem que as cantarias acentuam, 

vem desta sább articulação dos paramentos contínuos e dos ressaltos da varanda da sala 

de visitas ou do corpo da varanda de ângulo, do primeiro andar, no qual se rasgam, no 

mútuo espelhamento da fachada principal e lateral, duas janelas geminadas. Corpo que 

revela externamente o quarto principal da casa, num desenho de mestria (ensaiado em 

estudos preliminares, de diferente remate do ângulo) da mísula relevada da varanda e na Estudos preliminares 

consola enxaquetada. 192 

Há nos alçados uma teoria de rasgamentos e de arcos plenos, arcos de lintel, 

arcos em asa de cesto, com mútuas remissões que reforçam a coerência da composição 194-195 

onde elementos assimétricos acentuam os valores de expressão e contraponto, no sen-

sualismo formal. 

O rasgamento sobre o patamar de acesso ao primeiro andar ou o portal do vestíbulo 

ou o imbrincamento dos seus telhados tal acentuam. 

A fachada lateral retoma o léxico da fachada principal num esquema compositivo 

que, se não é novo, é, todavia, recriado e valorizado por um bow-window (não previsto o bow-window 

nos primeiros estudos do projecto), pela disposição do vestíbulo do subsolo, de acesso 
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ao primeiro andar e às salas de trabalho e de receber, do atelier, e à escada de serviço 

do alçado posterior, e pelos ressaltos da escada principal e suas frestas. 

Exalta-se na fachada lateral o bow-window, anunciador do hall interior, num 

exigente esquema funcional, mas, sobretudo, revela-se, no subsolo, a porta de acesso 

ao pequeno hall. que abre sobre sala de receber do Arquitecto e as duas salas de trabalho 

anunciadas nas quatro janelas da fachada principal. 

A fachada posterior mostra o corpo da cozinha autonomizado na escala (um 

esquema reeditado), com a escada de serviço de dois lanços levando ao patamar da 

cozinha e da varanda, a nascente da sala de jantar, apoiado numa coluna , criando um 

espaço de cobertura sobre a sala de trabalho do Arquitecto, no subsolo. 

Esta fachada posterior é também recriada no corpo central, do subsolo ao primeiro 

andar, gerando internamente um espaço remissivo de falso bow-winóow. evidente na sala 

de trabalho, na sala de jantar e no quarto duplo do primeiro andar. 

A composição dos alçados confirma, afinal as exigências programáticas expressas 

nas plantas dos vários pisos, com a personalização dos espaços de habitação e de trabalho, 193-197 

com a relação afectiva com o vizinho palacete e com a instauração de um jardim de um jardim de fruição 

pequeno espectáculo e fruição, pensado no desenho e na paleta da cor dos espécimes. 

O atelier - uma escola de arquitectos - mostrava uma hierarquia de espaços com 

uma sala de receber, com fogão inscrito (duplamente) na parede de separação, dando 

sobre a sala de trabalho de Marques da Silva. 

Os espaços de trabalho têm uma clareza de desenho, permitindo, talvez por isso, 

múltiplas articulações funcionais, a autonomia ou a complementaridade das partes. Eram 

espaços articuláveis com as escadas interiores de acesso aos andares superiores, numa 

disposição verificável noutros projectos, que aqui assumia a função instrumental da fácil 

direcção e gestão do escritório, com o empenhamento e o tacto da mulher do Arquitecto.744 

O espaço da familia era o rés-do-chão e o primeiro andar. O vestíbulo do rés-do- o espaço da família 

- Pelo atelier passaram Rogério de Azevedo. António Peres de Guimarães. António Janeira, Manuel Marques. 
Homero Ferreira. David Moreira da Silva. José Fernandes. José Moreira de Vasconcelos, Amoroso Lopes, Arménio 
Losa, Ricardo Spratley, Joaquim Madureira e Bruno dos Reis , , , 



chão, distribui à esquerda sobre a sala de visitas e o escritório/biblioteca e sobre o grande 

hall central, com o bow-windowio jardim de inverno), o fogão de aquecimento, o arranque 

da escada e circulações sobre a sala de jantar, a cozinha e a área de serviços. 

No primeiro andar ficam os quatro quartos de dormir, todos com luz directa, e nos 

vãos dos telhados as arrumações. 

Há na edificação o predomínio das cantarias lavradas e aparelhadas e na fachada 

principal só é rebocado o liso que cerca a janela simples do primeiro andar. A cantaria 

lavrada é utilizada na fachada lateral e posterior, na facha, portas e janelas e nos dois 

cachorros sob a varanda, nas pilastras, guardas e peitoril e chapins da escada, no cordão 

do rés-do-chão e à altura das padieiras do primeiro andar, na consola de encontro ao 

telhado da cozinha, nas soleiras das frestas e varandas do primeiro andar, nas pedras 

com chanfro, nos ressaltos da escada principal, nos cachorros e na cornija. 

Há uma cuidada atenção à pormenorização do vestíbulo de recepção, arquétipo o vestíbulo arquétipo 
de bem receber 

de bem receber, com cantarias lavradas na sua porta interior, reflectindo o desenho da 

porta da rua, ou no portal do rés-do-chão, com as duas arcadas, e na arcada do vestíbulo, 

igualmente em cantaria, tal como nos degraus da escada principal. 196 

A qualidade da construção mostra-se na pormenorização das paredes de grossura 

e na apl icação, de perpianhos assentes em silhares e juntouros, nas paredes interiores 

separativas, de perpianho desfolhado ou de meia falha. Os gigantes necessárbs aos fogões 

da sala do halle da sala de receber serão ainda de cantaria com os quatro canos de 

ferro necessários. Mais se cuida da qualidade da pedra, sendo a da fachada lateral, até 

ao ressalto, e a da fachada principal de S. Gens, branca , sã e dura. A parte de cantaria 

do portal e os degraus da escada principal (com rebordo e filete) também serão da mesma 

pedra, mas o restante das fachadas, lateral e posterior, e as escadas serão das pedreiras 

de Triana. 

Os madeiramentos dos pavimentos são de piîchpine, mas nos vãos maiores foi 

utilizado o vigamento de ferro para alívio dos pavimentos. Mas há uma hierarquia dos 

materiais, com o subsolo de betonilha de cimento e de ladrilhos/mosaicos, com uma sala 



de soalho de pitchpine em que são realizados os outros pavimentos ou a própria armação, 

com as asnas, linhas, barrotes e ripas. 

As paredes são rebocadas e guarnecidas inteiramente. Os valores de ornato, como oe elementos de ornato 

afirmámos são de diferentes fontes, com permanênciasromânicas no décor da cornija, nos 

capitéis, no enxaquetado, e com um gosto francês de máscaras ridentes nas consolas 

do portal (homenagem familiar), nos dinteis esculpidos emcantaria, com modebs do escultor 

Joaquim Gonçalves da Silva, mesmamente visível no campo relevado da mísula da varanda. 

As majolicas sob as beiradas são pequenas marcas de gosto, tal como no cunhal posterior 

o ar distintivo do escudete, com um campo ornado de símbolos de arquitectura. É um 

inventário de formas, que pela composição, pelos ritmos de pontuação, na dominante dos 

paramentos, perde a redundância que parecia adivinhar-se. 

A casa tem um todo amável, de forma brincada, rodando sobre a Casa/mãe da 191 

qual está separada por um murete mais por exigência do desnível do subsolo. 

Ela é desejada como paradigma de estilo ou de gosto na viragem da década, a A casa como paradigma 

escassos metros, na Casa Barros, mas com a argúcia da imagem desfocada pelo Arquitecto. 

A "casa de moradia" de João Baptista Barros 

No quarteirão, sobre a rua da Constituição entre a rua do Lindo Vale e Visconde 

de Setúbal no começo dos anos 20 delineia o Arquitecto o projecto da Casa Barros, A casa Barros na rua da 
Constituição 

aprovado em Câmara em Dezembro de 1920745. 

O lote enviesado, com alinhamento definido e disposição marginal, com parede 

de meação a nascente, tinha extensa frente de rua e grande profundidade, permitindo 

soluções que o Arquitecto já ensaiara na sua primeira moradia e, sobretudo, aplicara na 

sua casa/atelier. 

O programa exigente desenvolvia uma composição de idêntica formulação à casa/ 

atelier por opção do encomendador, numa pura remissão formal. 

A.H.M.P - Licenças de obras, Livro 367 (301). fl. 330-339 v 
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Verificar os espelhamentos, com metamorfoses de linguagem, é um exercício que os espeihamentos da ca-
sa/atelier 

vale a pena , pela argúcia consensual do Arguitecto no subtrair-se à imagem afectiva e 

possessiva da sua própria casa. 

O alçado é uma imagem virtual com a composição tripartida, a mesma hierarquização 

programática, anunciada do subsolo ao primeiro andar, e com o idêntico ritmo dos ras-

gamentos. 

No subsolo as cantarias lavradas diferenciam-se nas duas fiadas almofadadas de 

juntas marcadas e aí se abrem duas janelas, correspondentes às quatro janelas da casa/ 

atelier, e o portal que perde o carácter autónomo, mas imbrincado que naquela tinha. Ele, 

antes, estabelece a passagem para o primeiro andar com um elemento novo de adição, 

um janelão de três lumes sobre o vestíbulo. 

No rés-do chão os rasgamentos mostram, ainda, as duas janelas de varandas com 

o mesmo desenho base, o mesmo motivo de Palladio, as mesmas colunetas e capiteis, o motivo de Paiiadio 

o mesmo arco de lintel, mas com as duas varandas com soleiras e balanço sobre a rua, 

com o mesmo léxico nas duas consolas e balaustres. 

As molduras que se anulavam nas cantarias lavradas da casa/atelier ganham aqui 

uma maior ênfase no contraste com os rebocos. Um elemento novo na composição do 

alçado principal é a transposição sobre a }ane\a/loggia do rés-do-chão de um bow-window A transposição do tx>w-
-wlndow 

no primeiro andar, coroado por um terraço de varanda junto à lucarna dos amansardados 

que, aqui, se mostra ostensivamente numa solução remate, prolongando e pontuando o 

ritmo crescente do fenestramento do subsolo à varanda de balaustres, junto à mansarda, 

discretamente inscrita na casa/atelier do Arquitecto. 

As mansardas terão mais o carácter de remate diferenciador do que uma inserção AS mansardas 

imediatamente funcional, num programa já vasto de ocupação de espaços. 

Mas o esquema tripartido da fachada era ainda reforçado pela facha corrida que 

liga os elementos de composição com um desenho forte de fora a fora. As cornijas de 

remate e platibanda dispensam as abas do telhado da casa/atelier, com consolas nos 

barrotes. Estávamos, porventura, perante a utilização de novos materiais (não sugeridos 
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na memória descritiva do projecto), com o cimento armado, certamente aplicado na re

solução do bow-window e seus remates, nas cornijas e mansardas ou nos revestimentos 

de alguma alvenaria. 

Porém, o espelhamento mais óbvio mostrava-se na fachada lateral, já pela sua 203 

valorização da entrada principal lateral, e sua inscrição, já pela transposição quase literal A transposição da tacha
da lateral da casa/ateiler 

da fachada lateral e posterior da casa/atelier, sobretudo do seu primeiro estudo, desprovido 

do bow-window. 

Os espaços internos, em planta, têm a mesma sensível disposição, apenas com 

a diferenciação da programa do subsolo para onde se projectam peças de serviço, lojas 

para adega, sala de estudo e de bilhar, vindas já do subsolo da casa Leite Guimarães. 

O próprio desenho de um falso bow-window na fachada posterior, do subsolo ao 

primeiro andar, a inserção da escada e a varanda acentuam o poder referencbl da casa/ 

atelier. 

Como afirmamos, antes se verifica um jogo sobre um inventário, nas transposições, 

nas colagens, com o recurso (não comprovado) a novos materiais que os anos 20 possibi

litam, do que uma elaborada tipologia de habitação. Mas é notório que na visualização 

e na inserção urbana parecia supor-se uma nova tipologia de habitação, mais na dis- 204 

cursividade do que na estrutura do desenho. 

A Casa Allen 

Nos anos 20. na rua António Cardoso, numa zona de extensão da cidade,numa 

área de quintas e terrenos agricultados, no recato de palacetes e vilas (de algum exotismo) 

junto ao Campo Alegre, com os palacetes do Conselheiro Pedro de Araújo, dos Burmester, 

dos Andersen, já bem perto de Serralves (onde intervinha, desde 1925, Marques da Silva), 

Joaquim Ayres de Gouveia Allen, 3s visconde de Vlllar d'Allen, misto de aristocrata e 

capitalista e engenheiro por formação, edificará, em amplo terreno, "uma casa para 

habitação", com primeiros estudos datáveis de Abril de 1927, 

A Casa Allen na rua 
António Cardoso 
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Ligado à Casa Ramos Pinto por casamento e interesses comerciais7á6, afastado 

da engenharia por opção, futuro cônsul da Bélgica no Porto (pais onde fizera os seus 

estudos universitários), o visconde de Villar d'Allen tipifica em paralelo ou na similitude com 

o Conde de Vizela, em Serralves ou na Boavista, um tempo sociológico onde os gostos 

e as modas mais imperavam e a conflitualidade se transformava em instrumento da própria 

Arquitectura. 

Nos inícios de Abril de 1927, Marques da Silva trabalha intensamente o projecto 

sobre uma planta geral de que "gostaram", mas antes desejavam o hall orientado a sul 

do que sobre a rua principal. Já o pedreiro tratava de muros, já se marcava o terreno para 

a casa e se cortava o centeio. 

Eram terrenos licitados em tribunal pelo próprio Arquitecto e que o cliente ampliará 

em área, mediante a compra directa do restante terreno. Obtinha-se, assim, uma extensa 

superficie, com 106 metros de frente e 137 de fundo, que permitia um amplo programa 

e o aproveitamento de extensa área de parque e jardim sobre as três frentes, nascente, 

sul e poente. 

O programa previa que o edifício seria retirado da via pública, com os serviços 

anexos dispostos na parte posterior dos terrenos, com saida para a travessa que por aí 

passava, e era assente, como característica da habitação, ficar esta levantada, apenas, 

dois degraus acima dos jardins e ter o aspecto de ser coberta em terraço, para não 

destruir o efeito das fachadas. 

A imagem proposta é necessariamente a do encomendador, imagem mitigada e 

adulterada de um Petit Trianon, agora portuense, numa linguagem academizante e AS referencias do Petit 
Trianon de Versalhes 

involutiva, com a disposição simétrica dos elementos da composição tripartida, com o 

subsolo, o rés-do-chão e o primeiro andar. 

A fachada principal, logo fixada nos primeiros desenhos, era ligeiramente assimé

trica, com o vestíbulo abrindo sobre um halle com rasgamentos que acentuavam a 

assimetria. Era o campo maior das indecisões, como indecisos eram alguns aspectos do AS indecisões do en-
— comendador 

Casara com Ermlnda Ramos Pinto, filha de Adriano Ramos Pinto, fundador da Casa Ramos Pinto 



programa, sobretudo a colocação da capeta da casa que primeiramente se desejava no 

primeiro andar. 

Há um vaivém do casal Allen para o escritório do Arquitecto e nova mudança se 

fará na planta e na fachada nascente, porque se valorizava o ha//sobre o sul e desejava 

o casal que a capela tivesse entrada externa. Quase um novo projecto, desabafaria o 

Arquitecto. 

As obras foram tomadas pela Concreto,747 mas a "direcção suprema" da obra 

deveria ser de Marques da Silva que ia apresentando detalhes de escadas e balaustres, 

desenhos do tecto do hall, detalhes de janelas, portas e ferragens e ainda a planta não 

havia sido submetida às repartições municipais. 

O projecto apresentado à Câmara mais disciplinava a fachada nascente, numa 199 

composição mais rígida, acentuava a plataforma do átrio sobre o qual se dispunham as 

quatro colunas suportando a varanda curvada e de balaustres do primeiro andar, com 

rasgamentos diferenciados e um remate na ptatbanda, encobrindo parcialmente a cobertura. 

Os rasgamentos inferiores, com vergas arredondadas, eram remissões possíveis 

de outros projectos do Arquitecto. 

A fachada sul ganhava a importância desejada peto encomendador, com o pórtico 

de acesso ao vestíbulo de distribuição sobre o hall, sobre a sala de visitas e a sala de 200 

jantar na qual se mantinha o bow-window dos primeiros desenhos. 

O programa estava já assente com a localização definitiva da capela, no rés-do-

chão, sobre a fachada norte, com a zona de quartos no primeiro andar. 198 

O projecto, datado de 30 de Julho de 1927, é reprovada pela Comissão de Estética 748, 

mas após o aditamento de 4 de Novembro da firma construtora, com alterações de 

pormenor, e o aditamento de Marques da Silva, em Janeiro de 28, é aprovado peta Comissão 

de Estética. Mas só em Janeiro seguinte era aprovado em Câmara, após o parecer da 

Carta da Cidade e do engenheiro chefe da Terceira Repartição, Monteiro de Andrade. 

Concreto. Limitada era uma empresa de construção sediada na rua de Santa Catarina 135. A ela estava ligado 
o engenheiro civil José Luís Lobo da Costa que assumiu a responsabilidade pela execução e construção da obra 
748 A.H.M.P. - Licenças de obras. Livro 492 (542). fl. 217-259. ,-.r 



Eram limitações mais de carácter processual e técnico pois as obras, pelo que 

verificámos, não foram sequer interrompidas. 

Reformulava, todavia, o Arquitecto o pórtico e a varanda das fachadas nascente AS reformulações do 
projecto Inicial 

e sul, redesenhando-as, e a platibanda mais tomava a solução remate do Trianon com 

uma maior pormenorização dos balaustres. 

Mantinha-se, no entanto, o programa e as soluções espaciais internas, com a forte 

presença da escada sobre o hall-

As fachadas nascente e sul mostravam os mútuos espelhamentos e a sua própria 

ambiguidade quanto a circulações. A fachada nascente sobre a rua era a fachada prin

cipal, por definição e compêndio, na maior ênfase do pórtico e da colunata, com a inscrição 

dos nichos no alçado do I s andar, sobre a varanda, mas a fachada sul, na extensão do 

pátio, na balaustrada que o conforma, pela disposição do vestíbulo (na sua distribuição 

e circulações), ganha a duplicidade da fachada principal ou anub-a. O que uma ostenta 

na própria iconografia (com S. Miguel e Nossa Senhora recamando os nichos), mas nega, 

funcionalmente, na imediatez, a outra revela numa maior privacidade e num espaço mais 

alargado da recepção, um espaço já instaurado desde os primeiros desenhos do Arquitecto. 

A leitura da fachada nascente gera o equívoco, pouco revela dos espaços interiores 

com o quarto dos rapazes e o roupeiro nas divisões sobre a fachada ou o quarto de 

hóspedes sobre o pórtico, num programa de quartos, ocupando o primeiro andar. 

É sobre a fachada sul que ficam os quartos das meninas e o quarto principal, com 

o bow-window sobre o parque. 

A suposta ambiguidade das fachadas significava, afinal, a sua visão totalizadora, 

uma nova concepção do projecto e uma nova forma de abordagem. 

A fachada norte perde a partição horizontal dos alçados, tem mais valores de 

fechamento, despe-se da hierarquia das aparências e mostra, num desenho seco, a 

articulação de três corpos, com valores de composição e espelhamento, com símiles formais 

(que não funcionais) na fachada norte da Casa de Serralves, não fora a ênfase da cornija 

e o coroamento da platibanda. O corpo da capela (com a porta inscrita entre colunas e 



um frontão), um corpo reentrante correspondente ao escritório (articulável com o half), e 

o corpo da cozinha e serviços, com entrada independente. 

Esta fachada norte é bem compreendida na articulação, com um expedito portão 

lateral, sobre a vedação principal, por onde passa a rotina quotidiana e se estabelece o 

quadro hierarquizador e diferenciador das entradas dos portões, sobre a rua, e se estabelece 

um nexo fluido com os anexos posteriores. 

O espaço interno é bem agenciado com o hall central de distribuição sobre o qual 

abrem as três entradas hierarquizadas da casa, um esquema claro e funcional, articulável 

com escadas de acesso ao subsolo(com casa de caldeiras de aquecimento, despensa e 

garrafeira) e a escada em madeira aparente de acesso ao espaço de quartos onde também 

ficam os da mestra e das criadas. 

O programa, a disposição dos espaços internos, as circulações, a separação das 

zonas de dia e das zonas de repouso antes revelam o quadro institucional familiar. o quadro institucional fa
miliar 

Os espaços externos mantêm a implantação inicial, com um programa de jardins 

na entrada sobre a rua, o jardim lateral, a sul, num esquema racional, e, na área posterior, os jardins e o parque 

o parque na tradição inglesa do seu desenho largo, mas caprichoso. 

Na miniaturização é este esquema de jardins de dupla articulação e comple

mentaridade que veremos em Serralves, com outro entendimento, mas nos dois tempos 

psicológicos das movências, o das persistências românticas e o da reactualização classici-

zante e francesa.de duas vias. 

Concluiremos que a Casa Allen reporta-se a uma tipologia de excepção no tempo Uma tipologia de excep
ção 

portuense e na historicidade do projecto, no conjunto das obras do Arquitecto, mas no 

seio da involução forma! e no seu léxico. É possível verificar como persistiam os elementos 

remissivos de outras habitações ao nível da pormenorização e dos elementos pregnantes, 

como é múltiplo o esquema de circulações exteriores, com a mesma lógica com que se 

instalará em Serralves, numa nova semântica de lugares. 

E no esquema involutivo das aparências (do encomendador) há a visão prospectiva A visão prospectiva do 
projecto 

da quase neutralização da fachada principal, no tratamento homogéneo dos rebocos das 
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fachadas e sua cor, tal como os aspectos construtivos revelam os novos materiais, como 

condicionantes do projecto e da atitude disciplinar do Arquitecto. 

A Casa de Serralves 

Por deposição testamentárias, arranjos familiares e iniciativa pessoal, Carlos Alberto A casa de Serralves 

Cabral, o 2e Conde de Vizela, no segundo quarto do século é o senhor e dono de 

Serralves que modif ica, amplia, compra, cede e troca e manda, c o m talentos de 

diplomata e de hábil jogador, no quadro voluntarista e às vezes caprichoso da sua 

avultada fortuna.749 

Anexo, ampliação, propriedade villa, ensemble, hôtel, chateau, opulenta habi

tação, constituem um vocabulário de época, de alargado conteúdo semântico, que so

ciológica e esteticamente ajudam a explicar Serralves na sua génese e no desenvolvimento 

dos seus projectos. 

Se Serralves parece oscilar entre a vila urbana e a vila rústica, de t rad i ção 

romana (e depois italiana), cabe-lhe o conceito mais próximo do suburbano, na visão, o suburbano 

ainda, oitocentista das quintas aristocráticas do aro portuense, e sua extensão, e já 

na zona de influência e atracção da Foz, num conceito extensivo da vilegiatura. 

A rua de Serralves, inicialmente do Campo Alegre à Avenida da Boavista, integrava-

se no sistema viário e vicinal que, por Vilar e Lordelo, levava à Foz e, pela Fonte da Moura 

e Vilarinho, conduzia a Bouças e Leça da Palmeira. 

Serralves, pequena aldeia de vizinhos, na freguesia de Lordelo do Ouro, é anexada 

à cidade em 1836 e integrar-se-á no progresso urbano da cidade em expansão, já com 

uma mancha urbana, com raras descontinuidades, em 1892, num dos pólos de uma 

industrialização que lentamente se fazia, devedora aos mananciais das ribeiras do Ouro 

Para esta abordagem servimo-nos do material gentilmente confiado pelo engenheiro Eurico Cabral, sobrinho do Conde 

de Vizela, que está na base do texto do católogp da exposição Casa de Serralves/Retrato de uma época, agora reformulado, 

sem grandes modificações, após contactos, em Paris, com Isabelle Gournay. Fernando Montes e Brlgite Dechosal. 

conhecedores da obra de Charles Siclls e Jacques Gréber ou sobre elas trabalhando. 



e da Granja. 

As plantas militares da primeira metade do século,750 ligadas aos eventos do 

cerco do Porto, mostram-nos o carácter nuclear do povoamento, com uma separação 

ainda nítida do Ouro e da parte alta de Lordelo e revelam-nos os topónimos de 

Serralves e do Vale do Mata-Sete, por entre o desenho de redutos, baterias, acam

pamentos, linhas de defesa e fortes, tais os da Luz, o da Ervilha e Serralves. 

A planta de Teles Ferreira, de 92, mostra-nos, nas descontinuidades e no ta-

Ihonamento espontâneo, bandas de construções faceando a rua de Serralves, com 

jardins nas traseiras a que se seguem os campos de cultivo e as matas, a sul, até 

à Pasteleira, cobrindo uma grande parte do vale de Mata-Sete. 

Já, então, se ampliara o núcleo de Serralves e a moradia de Cruz Magalhães, 

que passara às mãos de sua filha Maria Emília de Jesus Magalhães que casará com 

Diogo José Cabral , pais de Diogo José Cabral , o I e Conde de Vizela. Serralves, 

como se verifica, nada tem a ver, inicialmente, com a família Cabral cuja casa/mãe se 

situava numa zona de influências e afirmação pré-industrial que ia da rua dos Quartéis 

à rua do Príncipe, da Torrinha à rua da Paz, aonde nos meados do século se agrupava 

um núcleo de tecelões, na base de fábricas mecânicas e do seu futuro apetrechamento. 

As genealogias confirmam a origem beirã da família Cabral que, com António José A famtiia cabrai 

Cabral, aparece radicada no Porto na rua da Boa Nova, nos começos do século XIX. 

É, aliás, António José Cabral que, em 1824, requer à Câmara e apresenta uma cópia 

de planta para a frente que pretende fazer na rua da Boa Nova 75', da autoria de 

Costa Lima Sampaio, "arquitecto da cidade", e que, à volta de 1845, é referido "com 

oficina de tecelagem na rua do Príncipe", quando funda com outros capitalistas a A fábrica de Negreios 

Fábrica de Ração de Negreios ,com a direcção técnica do alsaciano Eugène Cauchois. 

Em 1846, na propriedade que possui para o Largo dos Clérigos e Viela do Correio 

deseja aproveitar parte desse pátio para um armazém.752 Em 1852, como "negociante 

Referlmo-nos às plantas de Brugner (1833) e do Coronel Arbués Moreira, sensivelmente da mesma época 
7 5 1 A.H.M.P. - Livro I. Plantas de Casas. 1824. fl. 100. 
7 5 2 Idem, Livro IX. Plantas de Casas. 1846. fl. 232-234 , - , „ 



da cidade", e possuindo na rua do Rosário "uma morada de casas incompleta a qual 

consta de nove portas no pavimento térreo (...), deseja concluir a casa sobre as ditas cinco 

portas (...) e dar aos andares as alturas que mostra (...), dando maior beleza ao 

prospecto geral". 

No ano seguinte "anda reconstruindo uma casa que possui na rua do Rosário, 

com frente também sobre a rua do Príncipe" pelo que apresenta a planta "que tem de 

dirigir a nova obra para o lado da rua do Príncipe que em parte se acha edificada 753. 

São petições que têm o parecer favorável da Junta das Obras da Cidade. 

presidida pelo arquitecto Joaquim da Costa Lima Júnior. 

Esta é a casa/mãe da família Cabral que, pelo casamento, já referido, de Diogo A casa/mae da família 
Cabral 

José Cabral com Maria Emília de Jesus Magalhães, se liga a Serralves e cria a dupla 

imagem de c idade/campo, nos dois tempos da complementaridade, o da vilegiatura 

e o da c idade, e, finalmente, a osmose e a fusão dos conceitos. 

Herdeira de seu pai, em data que se acerca de 1868, Maria Emília, senhora da 

"propriedade" do lugar de Serralves, constituída por uma "morada de casas sobradadas", 

reformula com o marido, as águas-furtadas da sua morada, "convertendo duas janelas de 

peitoril" numa "rasgada para a varanda"764, tal como diligencia que o portão colocado a 

nascente, se desloque para poente, adquirindo, para tanto, o terreno pertencente ao 

Município " para o prolongamento do muro no centro do qual tem de ser colocado o 

aludido portão de entrada.755 

Com o prematuro falecimento do marido, Maria Emília Cabral amplia o seu pa

trimónio, realiza actos pios e memorativos erigindo um jazigo em 1880, e, em 1882, "manda 

construir uma capela em terreno que possui ao lado norte da sua casa da rua de Serralves, 

(...) a qual fica cerca de 4 metros desviada para dentro da linha de vedação actual, com 

um gradil de ferro à face da dita rua".756 

753 
Idem, Livro XV. Plantas de Casas, 1852, fl. 147-160; Idem. Livro XVI, Plantas de Casas. 1853, fl. 

337-340 
7 5 4 A.H.M.P. - Livro LI. Plantas de Casas. 1874,fl. 63-64. 
755 Idem, Livro LXIV. Plantas de Casas. 1878. f l , 247-259. 
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Havia reconstruído o "prospecto de uma casa terreiro (...) no seu prédio", em 

1881, e, quatro anos depois, altera a cocheira, junto à casa, na rua de Serralves n9 A ampliação do núcleo 
de Serralves 

485, mostrando sobre a rua o grande óculo no alçado, coroado por uma cornija, 

entestando com a capela. A norte da rua adquire, certamente, o campo de terra lavradia 

757 que pretende vedar em 90 (terreno a partir do qual o 2- Conde de Vizela desejaria, 

mais tarde, fazer o encontro com a Avenida da Boavista) e terá, ainda, adquirido a 

morada de casas de um andar e quintal que uma escritura pública diz confrontar, a 

nascente, com Maria Emília Cabral. É certamente "a morada de casas" que entestará, 213 

pelo poente, com a capela que mandara construir em 82. Assim se ampliava o primitivo 

núcleo de Serralves. 

Diogo José Cabral, herdeiro de sua mãe, filha do I s Conde de S. Salvador de 

Matosinhos, João José dos Reis (com fortuna acumulada no Brasil) tornar-se-á num dos 

grandes capitalistas nortenhos e um industrial competente "formado", em Manchester, 

pelos interesses óbvios na indústria de f iação e tecidos. 

Já em 1889 a Fábrica de Negrelos ocupava uma extensa área, empregava mais 

de meio milhar de operários e pertencia a um reduzido número de compartes, com a 

predominância da familia Cabral onde estava representado Diogo José Cabral e sua mãe. 

Os intereses brasileiros, entendíveis pelo casamento, os apelos coloniais, como 

sintoma de época, ampliados em exclusivos de transportes entre Luanda e Lunda e noutros 

interesses em companhias majestáticas, o crescente prestigio da Fábrica de Vizela, 

reconhecido na Exposição Industrial do Porto, em 1897 (com medalha de prata pela 

qual idade dos tecidos de algodão) e na Exposição de Paris de 1900 (com um Grand 

Prix), criam o quadro económico e sociológico de réditos e honras acumuladas, com 

a outorga do título de Conde em 1902, por D. Carlos, e com a visita de D. Manuel II, o conde de vizeia 

em 1908, à Fábrica de Fiação e Tecidos do Rio Vizela, reeditando a visita de El-Rei 

D. Fernando, em 1852. 

Falecera, então, o director técnico da fábrica, Honoré Vavasseur que no cunhado 

7 5 7 I dem. Livro XCIV. Plantas de Casas. 1890, f l . 369-371. , _ . 



Victor Haetich encontrará continuador e principal responsável pela passagem da 

secção de f iação para as Aves. 

Mas o "velho Conde" também em Serralves realizaria ampliações de cocheiras e 

garagens, construiria muros, e maior significado lhe cabe na aquisição da quinta denominada 

do Mata-Sete, em 1918, composta "de casas sobradadas térreas, aidos, palheiros, eira 

de pedra, árvores de fruto, terras lavradias e de mato, com suas lenhas e água, tudo 

tapado".758 

À dupla imagem ou à alternância dos pólos do Rosário /rua do Príncipe e Serralves 

que o Conde de Vizela ainda pratica, já no contexto republicano, sucederá uma imagem 

de fixação, ampliada no conceito da casa/quinta, com a maior expressão do jardim, do o conceito da casa/quin
ta 

parque e lago, com os valores do pitoresco, numa imagética desfocada de Oitocentos, 

mas persistente na futura articulação ou complementaridade dos jardins e parque, de 

diferentes linhagens, que Gréber sabiamente instituirá, ou na "opulenta habitação" que 

Carlos Alberto Cabral aí construirá. 

Falecia o "velho Conde", em Dezembro de 23, quando, com um programa de 

equipamentos comerciais, o arquitecto Marques da Silva dirigia as obras, redesenhava 91-92 

as fachadas, pormenorizava o Palácio Vizela759 que preencheria a década e encheria 

o quarteirão. 

Carlos Alberto Cabral, o novo Conde, reconhecido por alvará concedido pelo o novo conde 

Conselho da Nobreza, apenas, em Julho de 63, tem, então, 28 anos e a sua educação 

e formação é fundamentalmente francesa. 

"Herda" uma indústria com a qual se familiarizara e o pragmatismo de uma for

mação, por via inglesa, pela qual se filtram os comportamentos voluntaristas. 

Ao fascínio de uma cultura que impregnava os hábitos de vida, as leituras, as o fascínio e a eficácia 

viagens, a cultura visual e um narcisismo de época, (cúmplice com o tempo e as suas 

euforias) contrapunha-se, na duplicidade, a indústria e o seu território e os valores de 

7 5 8 2° Conservatória do Registo Predial. Livros de Descrições Prediais. B. 90. 107 V. 
7 5 9 A.H.M.P. - Licenças de Obras. 1923. Livro 420. ft. 277-291. 
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eficácia. 

É essa eficácia, aliada a um gosto da mudança que leva Carlos Alberto Cabral 

à modificação do prédio da rua de Serralves, com os primeiros desenhos do arquitecto A modificação do prédio 
de Serralves. 

Marques da Silva, em 1925. Pretendia o Conde de Vizela modificar o prédio contíguo Marques da siiva 

à cape la da sua moradia para que "como anexo" nela se integrasse. 7Ô° 

Compunha-se o prédio de um rés-do-chão, primeiro andar e de um andar nos vãos 

dos telhados e as modificações destinavam-se, fundamentalmente, a abrir no rés-do-chão 

um átrio para iluminação do corredor e a modificar a escada, continuando-a até aos 

vãos dos telhados onde se estabeleceriam dois quartos e uma pequena sala. 

Era uma intervenção condicionada pelas pré-existêncbs da capeta e da casa/mãe 214-217 

e por isso a fachada principal, modificada com a ênfase de um "motivo central", tinha 

áreas azulejadas que, revestindo a capela, criavam uma homogeneidade visual de mútuos 

espelhamentos. O programa de revestimento é certamente realizado, pois, em Março de 

1927, Marques da Silva envia à Fábrica do Carvalhido o desenho dos azulejos de Serral

ves. 761 

Mas naquele ano, em 1925, o arquitecto Marques da Silva e o Conde de Vizela A exposição de paris 
de 1925 

visitam a Exposição Internacional das Artes Decorativas e Industriais, em Paris, quando 

se desejava celebrar o cinquentenário da III República, traduzir no século XX a socialização 

da beleza e procurar a estimulação activa que a Exposição de Turim levara à ressurreição 

artística da Itália, querendo que toda a reminiscência do passado dela fosse excluída, 

pensando-a moderna. 

Era a histeria do moderno que declinaria perante o astucioso "contemporâneo", 

nos equívocos e nas contradições, mas num corte com o século XIX, mais pelo que 

prefigurava ou subentendia. Al se confrontavam o efémero e o duradouro e se interrogava 

a modernidade com o teatro de Perret e os pavilhões de Mallet-Stevens, Melnikov e L'Esprit 

Nouveau, de Corbusier. 

7 6 0 Idem. Licenças de Obras. 1925. Livro 457. fl. 321-330 
7 6 1 Arquivo Marques da Silva - Agenda/diár io. 1927. Maio. 
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O conjunto da exposição revela em termos arquitectónicos o espírito Arts Déco 

num certo "racionalismo de aspecto", no emprego de formas geométricas primárias que 

disfarçam a convenção subsumida nos pavilhões dos Grands magasins e das casas 

comerciais. 

As reacções dos dois visitantes eram previsíveis, na certeza das aproximações de 

gosto, ambos interessados na Arquitectura e mesmamente sensíveis às Artes Decorativas. 

Marques da Silva actualizará os valores lexicais dos seus projectos, com maior A actualização dos léxi
cos 

evidência no novo tratamento que dá à fachada do prédio de Alexandre Braga, no estudo 

dos paços do Concelho de Santo Tirso que jamais executará, no Liceu Rodrigues de 205-208 

Freitas, no Mercado de Guimarães e na persistência vocabular em novos projectos. O 

Conde de Vizela mais se interessará peb mobiliário e pela decoração de interiores (e pelo 

seu luxo) e pelas referências visuais estáveis de uma estética securizante, entre os valores 

comprometidos dos seus dois tempos sociológicos, entre o pragmatismo e o esteticismo 

de época. 

Então adquirira Villa Velleda, em Biarritz, e por aqui passarão, nalgumas evidências, 

soluções reencontradas em Serralves quanto à Arquitectura e à decoração e às suas 

metáforas. 

Entre 1927 e 1929 Marques da Silva projecta para Serralves uma nova edificação, o projecto de uma nova 
edificação 

avançando para poente, na continuidade do já existente. O projecto mostra uma composição 

bipartida do alçado, mais depurado no desenho, com uma forte marquise de acolhimento 

(uma invariante processuaD, janelas quase em banda, largas superfícies vidradas e algumas 218 

notícias das Artes Decorativas. 

Tanto a fachada lateral como a anterior mostram já a vocação sobre os jardins, 

na ampla fenestração, na indiciação de um bow-window da sala de jantar (numa forma 215 

remissiva) na marcação da pérgola sobre o terreno, e já com dois eixos bem definidos, 

a poente e a sul. 

Embora os alçados principal e poente nos mostrem uma construção indepen

dente, a análise das plantas e cortes revelam-nos, afinal, a ampl iação da moradia 
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pré-existente. 

Há uma marcada axial idade no sentido norte/sul que vai da marquise ao 

vestíbulo, ao hall e à sala de jantar, com circulações internas e externas que se 

assemelham aos projectos posteriores sobretudo no rés-do-chão, já com a evidente 

implantação do hall onde se mostra, em corte, a utilização de quatro colunas (com 

caneluras) que, noutro contexto e com outra expressão, aparecerão na solução final 

da Casa de Serralves, com cornijas mutuladas e a utilização de uma grade de Brandt 

desenhada pelo Arquitecto. 

Seja se projecta no sub-solo, a cozinha mantém-se no rés-do-chão em peça pré-

existente. No primeiro andar a composição é menos clara e equilibrada, todavia com a 

presença bem marcada dos terraços sobre o poente e o sul, como pontos de vista. 

Elemento caracterizador na Exposição de Paris, com os Arquitectos Vacherot e 

Riousse, há neste projecto a implantação de uma pérgola (já estudada em 25) que se 

ampliará sobre o sul, vocabulário expressivo nalgumas villas de Expert e de Mallet-Stevens. 

O programa estava, todavia, condicionado pela aquisição de terreno e pelo ali

nhamento desejável da rua de Serralves. A Câmara expropria, em Junho de 29, ami

gavelmente, ao Conde de Vizela parte da casa da mesma rua e quintal, a confrontar 

a nascente com a rua de Serralves, e o Conde dele fazia cessão gratuita. 762 Em 

Agosto, desse mesmo ano, a Comissão Administrativa delibera ceder ao Conde de 

Vizela, para avançar ao alinhamento da rua, uma superfície de terreno municipal, 

obrigando-se o Conde a ceder à Câmara o terreno necessário para a mudança do 

fontenário que existe no terreno que lhe é cedido e que este terreno fica integrado no 

seu prédio.763 

Deste modo se dará a reconversão do projecto inicial, se ampliará o programa A ampliação do programa 

que virá a alargar-se à Quinta do Mata-Sete que, neste mesmo ano, o Conde recebe 

por troca com o irmão, Diogo Eugénio Cabral, que se fixara no núcleo do Rosário e 

7 6 2 A.H.M.P. - Livro de Nota, 1929. Livro 89. fl. 107 
7 6 3 Idem. Ibidem, f l . 178 v. 



já aí iniciara um programa de obras, de 1927 a 31, com projecto e direcção de Marques 

da Silva. 764 

Pela inflexão do projecto, em Junho de 31, Carlos Alberto Cabral deseja ampliar 

o seu prédio sito na rua de Serralves, n9 977, e a memória descritiva apresentada pelo 

arquitecto Marques da Silva, refere o alargamento da rua ainda não efectuado, a 

vedação do terreno dentro da qual ficará a construção, com um programa que es

tabelece um subsolo, um rés-do-chão e um I e andar, ficando os serviços da cozinha, 

adega , despensa e caldeira de aquecimento no subsolo.766 Referem-se, aí pela 

primeira vez os pátios ingleses para a eficaz ventilação e iluminação do subsolo, uma 

solução já ensaida pelo Arquitecto no Mercado do Anjo. 

O rés-do-chão contém o vestíbulo,o hall, o salão, a sala-de-jantar, a copa, a 216 

escada e a sala de bilhar, sendo o I s andar destinado a quartos, salas de vestir e 219-220 

estudo, salas de banho. 

As peças escritas pouco informam sobre o programa e a ambição do projecto, mas 

as plantas, cortes e alçados são bastante elucidativas, podendo afirmar-se que, em 31, 

ficam, ainda, mais definidas algumas das constantes do projecto. 

Factos novos são, aí, por excelência o envoMmento da capela, da casa anexa e 

a sua ampliação, a forte marcação das baias vidradas, a explícita referência ao Salão, os 

pátios ingleses (que julgamos insinuados já em estudos de 27-29) e, no I s andar, a galeria, 

elemento gerador de novos espaços e circulações, com incidência na ampliação do hall 

do rés-do-chão. 

Há assim um salto qualitativo e quantitativo no projecto em execução. 

Nos começos dos anos 30, o Conde de Vizela passa a ser um colaborador atento, 

exigente e minucioso das obras, numa situação complexa, pois vários caudais de informação 

confluem em Serralves. As estadias do Conde em Biarritz, as frequentes viagens a Paris, 

a cultura visual, as assíduas visitas ao escritório de Marques da Silva e a eficiente con-

764 Idem. Licenças de Obras. 1927. Livro 480. fl. 649 e segs. 
765 Idem. Licença de Obra. 1931. Livro 522. fl. 437-462 A. 
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cretizaçõo do arquitecto portuense e dos seus colaboradores, vão possibilitar uma 

nova resposta a solicitações, conselhos e alguns desenhos que de Paris vieram com 

certeza, conforme nos revela a documentação consultada referida ao arquitecto francês o arquitecto charles 
Sicl is 

Charles Siclis. 

Com escritório em Biarritz, Nice e Paris, as suas primeiras realizações são 

datadas dos começos dos anos 20. É um dos arquitectos da exposição de 25 que no 

seio da batalha modernista "se recusa a empobrecer deliberadamente o reportório 

das formas arquitectura is"766 e é hoje um dos arquitectos repescados por uma crítica 

mais abrangente da Arquitectura, com algum despojamento das ortodoxias, a "crise" 

do funcionalismo e as interrogações sobre o movimento moderno.767 

Muitas obras já havia realizado, nomedamente sobre a costa basca (hotels e 

villas) e em Paris, em 29, concluía o novo Teatro Pigalle, com reflexo nos magazines 

portu- enses,768 tendo part icipado, nesse mesmo ano, na Exposição Internacional 

de Barcelona que Marques da Silva também visitara. A seu propósito, Mallet-Stevens 

dirá que a sua imaginação se estende com um desembaraço espantoso, adptando-

se a todos os pro-gramas.769 

Nos fins de Dezembro de 1929, o Conde de Vizela dirige-se, por carta, a Charles 

Siclis, mostrando interesse em transformar a sua grande propriedade, composta por uma 

igreja e uma pequena casa que haviam sido renovadas e cujo interior quer conservar e, 

desde já, sugere que "se poderia chegar a um bom resultado dissimulando as fachadas 

actuais por meio de corpos avançados que formariam um conjunto com a arquitectura da 

nova casa a edificar".770 

Siclis mostra-se interessado na construção e nas transformações e logo pede uma 

pbnta de conjunto. Há um hiato na documentação e só em Novembro de 1931 a correspon

dência do Conde refere o projecto de 29 e o curso dos trabalhos. Envia desenhos de 

7 6 6 Cfr. JANNEAU. Gui l laume In 'Charles Siclis".Genève. 1931 
7 6 7 Vide LEMOINE. Bertrand E RIVOIRARD. Philippe - L' architecture des années 30. Paris. 1987 

Gustavo Abravezes -Pano a c i m a . In 'Civilização/ Magazine Mensal'. ns 54. Dez. 1932. pp. 41-42. 

In Charles Siclis son oeuvre de 1929 a 1937. Éditions de l'Architecture d' Aujourd'hui. Paris, s.d. (1937) 
7 7 0 Car ta a Charles Slclls. de 9 de Dezembro de 1929 A Q O 



fachadas e pede opiniões, críticas e bons conselhos e refere já a decoração dos 

jardins, submetendo-lhe um desenho de balaustrada e de escadaria sobre o jardim 

que "deve obedecer ao estilo arquitectónico do seu projecto". 

Em 28 de Novembro de 32, o Conde de Vizela submete, ainda, à apreciação 

de Siclis as fachadas da capela e da torre, "realizadas segundo a interpretação do 

(seu) arquitecto e as possibilidades de execução) a fim de fazer as correcções que 

julgue necessárias quanto a proporções e a detalhes de execução", acrescentando 

que sobre-elevaram as fachadas da capela e que "no cimo da torre substituirão a cruz 

por um pára-raios" 

Em Julho de 33, o Conde está em Paris e leva pessoalmente as plantas das 

fachadas. 

Na correspondência há agora um silêncio significativo de quase três anos. Em 

Outubro de 1936, Siclis pede fotografias da "magnifique villa" e o Conde, em resposta, 221 

informa-o que a "villa" se vai finalizando, que a ala direita estará terminada lá para o fim 

do ano, mas que, entretanto, esta fachada tinha sido modificada e a casa existente tinha 

sido demolida. 

Daqui se infere, com as lacunas de informação já referidas e a falta de peças 

desenhadas, que o projecto apresentado à Câmara, em 31, tem a ver com algumas 

sugestões de Siclis, no tocante ao envolvimento das fachadas (por sugestão do Conde 

e do arquitecto Marques da Silva), à implantação da torre e ao seu desenho (a ver com 

Mallet-Stevens na villa do Visconde de Noailles em Hyères, ou no Pavilhão de Turismo da 

Exposição de 25 ou com o próprio Siclis em Mérignac) à pérgola no terraço superior, 

ladeando a capela, mas já utilizada, com anterioridade, em 28, por Marques da Silva 

na Casa da Avenida da Boavista, junto ao Castelo do Queijo, do mesmo Conde de 211-212 

Vizela. 

Mas também se deverá concluir que Siclis estava a ser afastado do projecto pois 

que, desde 1926, se estabeleciam relações entre o Conde de Vizela e a Casa Ruhlmann 

& Laurent de Paris. 



É óbvio que, nesta fase, se trata da aquisição de mobiliário destinado a Biarritz, 

mas J á em 7 de Outubro de 1930, a Casa Ruhlmann mostra interesse e faz estudos 

de arquitectura de interiores e propõe, mesmo, a vinda do arquitecto Alfred Porteneuve 

ao Porto, se for julgado útil. A documentação analisada permite-nos concluir que a A pressão dos decora
dores 

pressão dos decoradores, a qualificação dos espaços, na sua articulação com peças 

de mobiliário e decoração de prestígio, provocaram soluções arquitectónicas quer 

interna quer ex-ternamente. 

Ruhlmann é decisivo nesta viragem porque algumas das suas propostas iniciais AS propostas de Ruhimar 

manter-se-ão, como referentes, ao longo da edificação dos espaços, dos pormenores 

de execução, pese embora o trabalho realizado pelas iniciativas conjuntas do Conde 

e de Porteneuve, após a morte de seu tio, Émile-Jacques Ruhlmann, sempre com o 

acompanhamento do arquitecto Marques da Silva. 

São, aliás, extremamente delicadas e eticamente correctas as expressões de 

Ruhlmann e de Porteneuve em relação a Marques da Silva, "votre architecte". 

Assim, se entende que o Conde de Vizela, estando a realizar as obras a que 

respeitam as licenças de 1931/32 e as suas prorrogações, deseje introduzir-lhes mo

dificações requeridas em Novembro de 1943.771 

O presente aditamento, com desenhos já de 1940, de Marques da Silva 772 o aditamento de 1943 

com Memória descritiva e justificativa do Arquitecto, enuncia as modificações do 222-223 

projecto inicial, refere com muito pormenor a arrumação dos espaços, os aspectos 

construtivos, os materiais utilizados (relevando neles a qual idade excepcional do 

mármore, de "Lioz Nacional"), a sólida estrutura de betão de cimento armado (da 

responsabilidade do engenheiro Teixeira Rego), a utilização de aglomerados de cortiça 

e a asfaltagem nas coberturas, terminando por afirmar que a "massa da edificação (da 224-225 

opulenta habitação) dá um coroamento condigno ao desenvoMmento dos jardins", de 0% jardins de Jacques 
Gréber 

Jacques Gréber, com plantas datadas de 32.773 

771 A.H.M.P. - Licença de Obras, ne232.!944. 
772 A.M.S. - Agenda/dlório. 1940. 
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Jacques Gréber (1882-1962) entrou no atelier de Redor na Escola de Belas Artes de Paris, em 1901, e obteve o seu AQA 



O aditamento era apenas o quadro formal dos vários tempos de sobreposição, de 

con-fluências, de indecisões e da sua gestão, numa zona de penumbra onde se moviam 

os vários actores da encenação. 

Convém relembrar que a visita à Exposição das Artes Decorativas, em 1925, foi 

imagem duradoira na vida e nos gostos do Conde de Vizela. Visitou L'Hôtel du 

Collectionneur, do Grupo Ruhlmann, e dal lhe ficou a forma obsessiva como jamais 

esqueceu a porta de Brandt, colocada entre duas colunas lisas, despojadas, na 

arquitectura de Patout. 

A presença deste "ferronnier dArt" era evidente na Porta de Honra da Exposição 

onde colaborava com os arquitectos Favier e A. Ventre. 

É sabido que se a Exposição de 25 tinha motivações longínquas na falência 

da Exposição de 1900 e nos favores do Art Nouveau "internacionalista", com os 

sucessivos percalços que se conhecem no pós-guerra, de paixões exacerbadas, ela 

vai ser mais a expressão de um nacionalismo chauvinista do que uma manifestação 

artística cujo programa se reclamava de "arte social". 

Com a suspeição do moderno, as razões económicas, erigidas em prioridade, 

estimulando a produção nacional, levam os organizadores a ignorar a estética industrial, 

o Dsutscher W&rkbundque no Salão do Outono de 1910 fora considerado como uma 

provocação e um "risco", a Bauhaus, o De Stijl. 

Não interessa a teorização de Corbusier, o estrilo funcionalismo, a estan

dardização, a "recusa do decorativo". O neoclassicismo ou as suas máscaras são a 

dominante da exposição e a indústria de luxo triunfa sobre a Arte, em propostas elitistas, 

com personalidades ricas ou célebres, com banqueiros, industriais, coloccionadores, 

novos-ricos e mecenas. 

Ruhlmann, uma das personalidades mais interessantes da época, dentro da tradição 

dos grandes ebanistas franceses, é bem coerente e candidamente (im)puro quando afirma 

que "é preciso conquistar em primeiro lugar os que estão em lugares privilegiados (...) 

e que uma clientela de artistas, de intelectuais e de amadores modestos é muito 



simpática mas não está em condições de pagar."774 

A Ruhlmann importa a grande tradição artesanal, de qualidade e prestígio, a 

que só uma clientela endinheirada pode ter acesso. Ruhlmann resume, de algum 

modo, o espírito da exposição. O seu Hotel du Collectionneur, de um coleccionador 

imaginário, é sobretudo a casa desejável de um Mecenas, "espécime raro" onde se 

oferecem as requintadas formas dos diferentes espositores. 

Ao Conde de Vizela interessam-lhe os valores de entronização, que se "eterni

zam" e não os valores de ruptura; integra-se numa franja da Sociedade dominante da 

época, morna, mas psicologicamente certa, com uma outra consciência que não a da 

burguesia do tempo, pautada, ainda, pelo bricabaque oitocentista ou pelo pastiche 

historicista. 

As primeiras encomendas feitas para Biarritz, em 1926, são satisfeitas por 

Ruhlmann, Edgar Brandt, Leleu e em, breve. Silva Bruhns. Os contactos são mais 

frequentes com Leleu, por via das intervenções, que devem ter sido profundas, na Vila 

de Biarritz, especialmente nos interiores, com a deslocação de operários de todos os 

ramos, o assíduo acompanhamento, os encontros com o Conde e finalmente com a 

aquisição de mobiliário e equipamento, algum do qual é posteriormente enviado para 

o Porto. 

Biarritz funcionou algumas vezes como interface dos envios para Portugal, mor

mente antes da Guerra Civil de Espanha e da Segunda Guerra Mundial. 

Se Ruhlmann faz os primeiros fornecimentos para Biarritz, mais importam para Biarritz e Portugal 

Serralves os encontros havidos em Paris, em Agosto de 1930, entre o Conde e a Casa 

Ruhlmann onde se confirma o pedido de estabelecimento do projecto de decoraçâp 

e mobiliário para a Sala de Jantar, Hall, Salão, Vestíbulo e Sala de Bilhar. 

diploma de arquitecto, em 1909. Antes da Guerra foi encarregado de vários desenhos de Jardins na América, sendo os 
seus trabalhos apreciados por uma clientela de milionários. Participou na criação da Sociedade Francesa dos Urbanistas, 
em 1911. Depois da Guerra executou vários planos de urbanização nomeadamente de Marselha e Otava. Foi encarregado 
da execução de cemitérios militares e foi nomeado arquitecto da secção americana da Exposição Colonial de Paris de 
193). Foi o arquitecto Chefe da Exposição de 1937 e Inspector Geral do Urbanismo, a partir de 1942. 
774 Vide Pierre Cabanne- Encyclopédie Art Déco. Paris. Smogy. 1986. p. 58. 



Então, manisfesta Ruhlmann a necessidade de contacto com a arquitecto 

Marques da Silva para verificar a possibilidade de alteração dos toscos da obra, na 

acomodação às suas propostas.775 

A construção está, apenas, no rés-do-chão e no fim do ano a Casa Ruhlmann A casa Rummann 

envia, já, reproduções fotográficas de cortes, plantas e os respectivos orçamentos 

que o Conde acha excessivos pois o preço duplicará com certeza, em viagens, alfân

dega, estadias e imprevistos. 

Há propostas alternativas da Casa Ruhlmann que prevêem trabalhos que podem 

ser ferros no Porto, o fornecimento de desenhos completos mas com percentagens sobre 

os orçamentos (com a condição de sequentes fornecimentos de Paris), mas, no contexto 

da depressão económica mundial, nos finais de 31, e na sequência da estadia de 

Carlos Alberto Cabral em Paris (aquando da Exposição Colonial, onde a Fábrica de 

Vizela obteve um "Grand Priix") há uma substancial redução no preço dos trabalhos. 

O cliente começa a ser disputado. As propostas são múltiplas e na Europa de 

então poucos tinham a capacidade de liquidez do industrial português, pois a reper

cussão da depressão na industria têxtil portuguesa foi mínima e bem delimitada no 

tempo.776 

Logo nos começos de 32 o Conde vai a Paris, leva plantas e adquire uma mesa 

de amboine. Nessa altura está executado o pavimento que separa o sub-solo do rés-

do-chão e os toscos das paredes acabarão dentro em pouco. Vai começar o pavimento 

do I e andar e por isso deseja saber a forma exacta dos tectos do rés-do-chão. 

Nos finais de Outubro o Conde de Vizela está novamente em Paris e, agora, 

encomenda as cadeiras para a sala-de-jantar. A casa Ruhlmann estuda apartamentos do 

I e andar e manda submetê-los ao arquitecto Marques da Silva para verificar a sua 

possibilidade. 

Carta de Ruhlmann dirigida aao Conde de Vizela em 17 de Outubro 1930. 
Vide Sacuntala de Miranda- Crise económica. Industrialização e autarcia na década de 30. In O Estado Novo / Das 

origens ao fim da autarcia 1926-1969. vol. I. Ed. Fragmentos. 1987. pp. 249-258; Fernando Rosas - A crise de 1929 e os 
seus efeitos económicos na sociedade portuguesa. Idem. Ibidem, pp. 259-274. 



Em Janeiro de 34, com o Conde em Paris, e já após o falecimento de Ruhlmann 

(Novembro, 1933), Porteneuve propõe modificações na escada do hall. Havia enviado, 

aliás, no ano anterior sugestões e esquissos para a implantação de uma porta de 

Subes entre o hall e o salão. 

O Conde de Vizela escreve a Porteneuve em Julho de 1934 dizendo "(ter) o o arquitecto Porteneuve 

projecto de uma melhor realização da ala esquerda da casa (lado antigo) o que poderá 

modificar o lugar da sala-de-jantar."777 

Nos finais do ano, Porteneuve mostra vontade de vir a Portugal, embora esteja porteneuve em Serralves 

a participar no concurso para a Exposição de Paris de 37. Com efeito, esteve no Porto 

em época que se estima em Dezembro / Janeiro (34 /35) e visita as obras de Serralves. 

Visitou Lisboa e Coimbra e aqui ficou encantado com os azulejos do Museu Machado de 

Castro e no rosa da galeria do Museu foi, afinal, encontrar as cores de Serralves.778 

Na sequência de conversas havidas no Porto, Porteneuve mostra-se inte

ressado em seguir os estudos de Ruhlmann de 31. O Conde de Vizela envia-lhe, em 

Fevereiro, croquis modificados da torre, fazendo corpo com a igreja e pede-lhe opinião 

sobre o conjunto, porque a pequena casa começou a ser demolida. 

Há, então, propostas de Porteneuve para a ligação da capela à pequena casa, 

mas não deixa de achar boa solução ter bloqueado a torre e, por isso, propõe a extensão 

da colunata sobre o pátio, com a entrada de serviço, agora criada na sequência da 

demolição. É óbvio que a solução foi encontrada no Porto, no atelier de Marques da Silva. 

O Conde de Vizela desloca-se a Paris em Março de 35, leva estudos, plantas e 

tem pressa em tomar decisões. No Hotel Claridge recebe estudos respeitantes às fachadas 

do "palacete" e à sala de banhos de Madame. 

Regressando a Portugal, escreve a Porteneuve dizendo ter obtido de Marques da 

Silva a deslocação da baia de vidro, de maneira que o segundo lanço da escada, de 

acesso ao I s andar, tenha a mesma largura do primeiro. 

Carta do Conde de Vizela dirigida a Alfred Porteneuve ern 11 de Julho de 1934. 
778 

Cf. Carta de Porteneuve. 7 de Fevereiro de 1935. 



Porteneuve toma nota das modificações que transformaram os planos definitivos 

e julga útil a deslocação do seu colaborador Huet ao Porto para fazer as implantações 

das divisões, determinar a colocação da chauffage, das canalizações e entrar em 

contacto com Marques da Silva.77Ç 

Huet regressa a Paris e vai fazer desenhos de execução, começando pelo 

hall. sala-de-jantar e Ie andar. O Conde de Vizela confirma a decoração do seu gabinete 

de trabalho em carvalho da Hungria, acabamentos em alcali e cera, partes metálicas 

em cromo / prata. 

Os envios de Porteneuve sucedem-se, com desenhos de pavimentos, mármores os envios de Porteneuve 

para banheiras, nichos e vitrinas da sala de vestir de Madame, desenhos do seu quarto, 

vestíbulo da entrada. 

As provisões do Conde são de uma prontidão extraordinária e a contabilidade 

das duas partes é impecável. 

Em Janeiro de 36, Porteneuve não é partidário de um tecto com decoração, a fim 

de deixar todo o interesse sobre o halle as duas curvaturas laterais, as abóbadas 

de meio canhão. O hallé o coração da casa, o centro, por definição, desde os primeiros 

estudos de Marques da Silva. 

Entretanto, em Julho, Huet vem novamente ao Porto e já não pode utilizar o 

Sud-Express. É a Guerra Civil de Espanha. 

Em Novembro o Conde de Vizela reclama, de novo, a vinda de Huet (a fim de pôr 

"au point" a entrada, o grande hall, o arranque da grande escadaria, o hall do I s andar, 

com tecto de Lalique, e completar a galerb do Ie andar), mostra-se interessado em retomar 

os antigos desenhos de Ruhlmann para o Salão e reserva as madeiras preciosas para 

o rés-do-chão. 

Que posso enviar de Paris? - pergunta, então, Porteneuve e logo responde": (...) 

toutes les choses d'un caractère particulier et précieux que vous aimezl..)" 78° 

770 

' y Idem, ibidem, 7 de Junho de 1935. 

°" Idem. Ibidem. 31 de Outubro de 1936. 
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Huet está de novo no Porto em Abril de 1937. Traz informações e desenhos 

de cornijas, em tamanho natural, directivas para o staff do rés-do-chão a que se 

seguirão, em breve, pormenores decorativos, (molduras, modilhões, dentículos, pérolas, 

astragalos...). numa época de sobrecarga de trabalhos, pois Porteneuve vai participar 

na Exposição de 37 e tem de satisfazer várias encomendas do Estado francês. 

Entretanto, são recebidos os lambris para o escritório que sofreram danos na 

viagem Havre- Porto. Porteneuve envia desenhos de parquet e confessa que o tratou "no 

espírito dos pormenores dos parquets de Versalhes"; retoma o estudo do hall com a porta 

de Brandt (chegada a Portugal nos finais de 34) e propõe uma bataustrda, em ferro forjado, 

para a galeria do I e andar que gostaria de entregar a Subes, tal como gostaria de 

utilizar ainda no hall a porta que o mesmo artista expôs no Pavillon des Artistes 

Décorateurs da Exposição de 1937 que o Conde visitou. 

Huet vem pela última vez a Portugal em Setembro de 38. Nesta data são recebidos 

candeeiros e apliques de Perzel para o escritório e, em Janeiro seguinte, os apliques da 

sala-de-jantar, com vidros de Daum(?). 

De 1939 a 1941 faz-se um grande silêncio. É a Segunda Guerra Mundial. A segunda Guerra Mundial 

Porteneuve é requisitado para a construção de fábricas, tendo sido desmobilizado 

em 41, para grande felicidade do Conde. As expedições para Portugal estão dependentes 

da autorização das autoridades alemãs e as dificuldades avolumam-se. Nos finais de 42 

chegam as portas lacadas para a sala de jogos e halle a destinada à sala de jantar 

e hall, encomendadas já em 39 e expedidas pela fronteira de Pasajes (Espanha) e, 

aí, embarcadas no veleiro / motor Espanhol, com destino ao porto de Leixões. 

Leleu participa também na guerra, "é o nosso dever". Desmobilizado em Agosto 

de 40, viaja para a "zona livre" e procura entrar em contacto com o Conde de Vizela que 

"espera que um grande milagre se produza e que o bom senso termine (a) loucura insensata 

(e) que no futuro homens mais equilibrados tomem a direcção dos povos.781 

O Conde envia-lhe provisões para Clermont-Ferrand, por razões de segurança, 

781 
Carta do Conde de Vizela dirigida a Jules Leleu em 19 de Setembro de 1940. 



e pede-lhe para guardar os móveis encomendados até nova decisão. 

Só em 47 é retomada a correspondência e se assenta na decisão, Os móveis, 

depois de passarem por Biarritz, e após formalidades que atestam a mudança de 

residência do Conde de Biarritz para o Porto, chegam a Portugal nos finais de 48, com 

o Conde instalado em Serralves desde 44. 782 

Silva Bruhns refugiou-se em Merry-sur-Yonne, com as oficinas de Paris re

quisitadas pelo exército e o pessoal mobilizado. Tem encomendadas desde 39 e 

guardou-as até Maio de 1947, com despesas, preocupações e seguros. Regressou 

do Brasil, em 48, após curta estadia, e, então, é pago por todas as despesas e-

fectuadas. 

Todos reconhecem o "cliente fiel", todos sabem da sua paixão pela França e 

admiram o estoicismo com que aguentou tantos contratempos. 

"Je sais votre amour pour la France, aussi j'ai bien souvent pensé à vous, 

devinant vos craintes" 783 

A guerra terminara, é certo, mas no eufemismo dela, o Conde de Vizela não 

conseguirá manter equilibrada a sua própria indústria e no "utópico gesto" de a salvar 

venderá, nos meados dos anos 50, a Casa de Serralves, ao industrial Delfim Ferreira, o A venda da casa de Ser
ralves - Delfim Ferreira 

Conde de Riba de Ave, herdeiro do "império têxtil algodoeiro" de Narciso Ferreira. 

Dispunha Diogo Cabral, ainda dos vastos terrenos entre as avenidas da Boavista 

e Montevideu aonde já, em 28, se implantava uma "garagem" de um prédio a cons

truir 784 a, vila Mirasol. com projecto de Marques da Silva, que o Conde habitara transi

toriamente. 

Aí se construiria ainda o Casal dos Pinheiros que o Conde deseja regularizar 

e aumentar em 40, com desenhos do Arquitecto, ultrapassado que estava o quadro 

indefinido e inibidor de um projecto de arruamento, no ângulo das duas avenidas, que 

O auto da vistoria da Casa de Serralves é de 29 de Junho 1944. A casa pode ser habitada a partir de 5 de Julho 
de 1940. 
70-3 

Carta de Porteneuve dirigida ao Conde de Vizela e datada de 17 de Janeiro d e!946. 
784 A.H.M.P. - Licenças de obras. Livro 491 (540) fl. 249-264. 
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havia sido aprovado em Junho de 31, segmentando o amplo quarteirão que a rua 

Nunes da Ponte ajudaria a definir. 

É no seu e>ctremo sul sobre a Avenida de Montevideu que também mandara 

edificar uma habitação, "mascarando" um prédio com quatro habitações, com nu

merosas dependências e vastas dimensões, mas "de modo a fazê-lo aparecer como 

rica residência de uma única família".785 

Projectada pelo arquitecto Homero Ferreira Dias, em 42, a sua construção só 

terminará em 47, por dificuldade de obtenção de materiais e por aditamentos e alterações 

do próprio Conde, em 46. 

É esta casa, de grande peso visual, de cumieiras corridas, que mais a encerravam, A instalação do conde 
na casa de Montevideu 

e de fachada porticada, com quatro arcadas, com as cantarias revestidas a argamassa 

e acabamentos de cimento e areia colorida, em tons neutros, que o Conde de Vizela 

habrfará com Madame Blanche, instalados no último andar, entretanto interligado, com a 

pérgola, e sobre o mar, até à morte em 68. 

Serralves nascera ao tempo de uma arquitectura francesa "passe-partout" ou 

de um eclectismo securizante,anistórico, onde confluem os valores ideológicos e 

ostentatórios de uma classe privilegiada "que se cria esteta e seguia a moda" que 

enchera os "anos loucos", derramados pelo pós-guerra até à depressão de 29, em 

apetites de vida e euforia, entre o êxtase e o bonheur, nos instantes da efemeridade, 

exorcizando os pesadelos da guerra até a uma nova guerra, bem cedo adivinhada. 

Nela se filtram, ainda, marcas das villas e palacetes das estações balneares 

de luxo e vilegiatura, retomadas nos anos 20, na visão higienista de Hyères a Monte 

Cario, Biarritz, S. Jean de Luz, a costa basca, a baía de Arcachon, com alguns equívocos 

entre "modernistas" e modernos. 

É nesta zona de fracturas ou de sobreposição que Serralves se deve situar e o 

apelo californiano de algumas villas ao mesmo discurso se adequa, com a ênfase do 

parque, dos jardins, numa outra monumentalidade que a prática Beaux- Arts transpusera 

Idem - Licença n-280. de 1 de Julho de 1942. 
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além-Atlãntico. 

A Serralves se ajustarão as palavras de Cabanne quando escreve sobre esta 

arquitectura onde "se reflecte mais o gosto do luxo e do conforto dos seus proprietários, 

através dos modelos arquitectónicos e as modas decorativas da época, do que a 

invenção ou a originalidade de um arquitecto". 

O Conde de Vizela, o Visconde de Noailles, o Duque de Grammont, o Barão 

de Rotschild, em contextos diferentes, tipificam esta clientela bem datada que dirime 

os gostos em imagens apelativas, de mútuos compromissos e espelhamentos. 

Serralves não é, pois, um projecto total, mas um processo aditivo de vários 

nexos, com o tempo erigido em maior construtor, nos ritmos lentos das sucessivas os nexos de Serralves 

gestações. Serralves será, então, um nexo articulado com as viagens de Marques da 

Silva a Paris e Londres, em 25, às exposições de Sevilha e Barcelona, de 29, à 

Exposição Colonial de Paris, em 31. Em Paris vira o que vira com o Conde de Vizela 

e fixara modelos pragmáticos e instrumentais de um classicismo depurado e de um 

racionalismo de aspecto; de Dudok tinha a notícia, em 26, através dos Cahiers d'Art, 

com a escola do Dr. Bavink; em Barcelona estava Mies como paradigma racionalista. 

Não construirá Marques da Silva, então, o aprofundado modelo teórico do 

projecto, mas elaborará modelos remissivos e referenciais como instrumentos de 

manipulação do projecto, como sempre o fizera ao longo da sua carreira de arquitecto. 

É no cruzamento das fontes e dos gostos, no pressuposto das pré-existências 

de Serralves, no processo sucessivo de expansão de áreas, de eixos que mais se definem 

ou anulam no urbanismo da cidade, que Marques da Silva projecta, traduz e executa, no 

quadro assumido da consensualidade, com a tenacidade que se reconhece no domínio 

e na racionalização, na capacidade de concretização do seu escritório onde a osmose 

se instituiria em método, em subsumidos modelos de geração, com o assíduo acom

panhamento do Conde de Vizela. 

Não se deverá negar a Siclis o seu momento e a Ruhlmann e Porteneuve os 

impulsos decisivos de uma arquitectura de interiores que reforça o quadro operativo 



e integrador das componentes arquitectónicas. 

Por eles passa a qualificação dos espaços, o rigor na coerência semântica 

do projecto, com a comum exigência e austeridade do arquitecto Marques da Silva. 

Daí a exemplar complementaridade dos dois campos, com a sábia gestão do Conde 

de Vizela. 

Teremos de reconhecer que Marques da Silva transformou, ainda, a incon-

ciliação e o fascínio (o campo das atracções e das repulsas) e o próprio tempo em 

instrumentos da própria Arquitectura. 

Por aquilo que de Serralves lhe cabe, pela transposição de novos códigos 

para o concurso do Liceu de Coimbra, para o projecto da Escola de Belas-Artes do 170 

Porto, para um renovado olhar sobre a Penha, diremos, com José-Augusto França, 

que ultrapassou a "estreita classificação académica" e foi, certamente, o primeiro dos 

"modernos". 

No quadro geral da habitação, os raros prédios mistos, de habitação e comércio, 

que Marques da Silva projectou têm a exigida inserção urbana dos centros ou a marca 

diferenciadora de dois tempos, balizados pela exposição das Artes Decorativas. Dois 

exemplos significativos são a Casa Baganha, na rua do Rosário, num quadro de 201-202 

utências do seu dono, ainda num gosto ecléctico, ou a Casa da rua Alexandre Braga 

reformulada em termos de um novo léxico e da sua personalização. 
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6. A ARQUITECTURA FUNERÁRIA 



Muito cedo se aproximou Marques da Silva da temática funerária, na oficina A arquitectura funerária 

paterna, pela via da escultura religiosa e decorativa, no contacto com o mármore, na 

perenidade dos materiais, como eufemismo da própria Morte. 

Já estudante, em Paris, em 1891, aborda essa temática no concurso para um 

monumento para a cremação dos mortos, com um programa que referia, como exemplo, 

idêntico monumento no cemitério do Père-Lachaise, e, em 95, é admitido no Salon com 

o projecto de um monumento funerário à memória de João Henrique Andresen, a 

realizar no Porto. 

O próprio tema é articulável com a arquitectura religiosa e a reflexão sobre os 

monumentos e a sua realização comportará o carácter memorativo e glorificador, uma 

das ideias radicais da arquitectura funerária, nas suas possíveis combinatórias. 

O Père-Lachaise, que Marques da Silva visitou, tipificava, no final do século, 

o processo evolutivo ou um trânsito que se fazia das pedras tumulares (deitadas ou 

levantadas, com variantes formais como a estela, a pedra tumular, o obelisco, o falso 

sarcófago, o obelisco/coluna) para as capelas de uma inumação ostentatória, um 

espaço reificado ou nostálgico da transposição das capelas laterais das igrejas. Mas 

a arquitectura funerária que, ainda, importava, na leitura cívica, era o mausoléu recu

perado da semântica clássica, da tumulaçâo dos homens ilustres, al imentando a 



História, no gesto colectivo de homenagens públicas e na revisitação. 

O túmulo, segundo, Duby, é o "apelo aos vivos", para que na recordação o 

ausente sobreviva à sua própria morte, e o cemitério é o lugar privilegiado das re

cordações, no ritual das visitações ou dos silêncios. 

Mas na arquitectura funerária cabem várias reflexões sobre a Morte, a atitude 

do homem perante a Morte, ideia irredutível no programa de um túmulo, onde uma 

escatologia da imortalidade se revela ou não, como exigência. 

A arquitectura funerária comporta essencialmente a ideia de Morte, a homena

gem rendida ao morto (na sua morada) e a invocação religiosa a propósito da Morte. 

A própria glorificação da Morte supõe a atitude escatológica que comanda a 

virtude, na humildade, traduzível na campa rasa ou no túmulo simples. 

A invocação religiosa, a propósito da Morte, é para os crentes a ideia princi

pal, tal como é a simples memória (ou a sua apoteose) para o céptico ou livre-pensador. 

Mas se cada túmulo é a morada de um morto, ele é, ainda, uma "palavra de 

adeus dos vivos aos mortos". Porém, não menos importa como Philippe Aries verifica 

para o Antigo Regime,766 a vontade de reunir os mortos de uma mesma família na 

mesma capela donde sairá o uso contemporâneo do princípio da coincidência do 

corpo e do túmulo. 

Alargar-se-ia, ainda, a problematização quanto ao sentido de propriedade, 

quanto à legislação conformadora, quanto às áreas de ocupação, quanto à estan

dardização dos modelos ou à sua banalização. 

Marques da Silva projectou mausoléus, jazigos e capelas funerárias nos quais Tipologias 

é possível verificar, globalmente, que se acerca de tipologias do Père-Lachaise, 

embora na miniaturização de programas e nos tempos da Fé dos seus encomen-

dadores. 

Nos finais do século, em 1899, o Arquitecto projecta para a Ordem do Carmo 

o mausoléu de Clemente António Moreira Lobo, irmão e benemérito, que à Ordem de 

Vide ARIES. Philippe - L'Homme devant la mort. Paris, éd. du Seuil. 1977. p.283 
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Nossa Senhora do Carmo doara seus bens. Pretende-se tumular um homem de virtude, 

cristalizar um acto instaurador que se deseja unívoco e exemplar. A expressão mausoléu 

a tal se adequa. 

O fechamento arquitectónico tal acentuava no podium e nos alçados laterais 

onde se inserem duas colunas de capitéis neoromânicos, ladeando os paramentos 

reentrantes de uma zona de inscrições, com a eloquência do epitáfio: CARIDADE! a 

primeira e a maior das virtudes christãs. Esta questão bem compreendeu CLEMENTE 

ANTÓNIO MOREIRA LOBO. 

O pequeno alçado é rematado por um frontão lavrado, quebrado nos extremos, 

que o ultrapassará lateralmente, apoiando-se nas duas colunas de capitéis neo

românicos, coroado por uma cruz historiada. Sobre o a lçado posterior uma coluna 

neoromânica sustenta uma figura sagrada que prolonga o alçado, na economia do 

projecto. 

Nos começos do século, em 1902, em Guimarães, projecta o Arquitecto a 

capela da Família Correia de Matos. Trata-se de uma tipologia de arquitectura onde 

se insinua o neogótico, na simplicidade de um alçado, de porta ogival alongada, com 

a forte marcação do gablete, ladeado por delicados coruchéus que rematam o feixe 

de colunelos dos cunhais. Duas cruzes sobre as cumieiras mais prolongam o cres

cendo da fachada. 

Em 1907, para a sua própria família, Marques da Silva realiza um pequeno 

jazigo individual, rente ao solo, tendo sobre a cabeceira um encadeado jogo de formas 

cúbicas, em ressalto, rematadas por cruz sobreelevada. Na base da cabeceira está 

a legenda Alexandre Lopes Martins e a data de nascimento e morte. Só um gradil 

religa as partes e ajuda à conformação de um território. 

Em 1911, Marques da Silva projecta uma capela sepulcral para a Família Lopes 

Martins, também no cemitério da Lapa. Mais do que uma busca formal é a var iação 

sobre um modelo fixado por Álvaro Machado, no túmulo do Visconde de Valmor, em 

1900. 



O alçado de granito, com um remate em frontão quebrado nos extremos, tem 226 

um pórtico composto por colunas com capitéis neoromânicos, com impostas que 

suportam o arco de volta perfeita, com uma arquivolta relevada. No pequeno átrio, 

abre-se a porta da capela, inscrita entre pilastras que suportam um entablamento donde 

parte uma arcada, com um tímpano historiado. 

As fachadas laterais acentuam a estereotomia dos granitos lavrados e revelam, 

na fachada, sobre o pórtico, duas frestas de arregace. Nos vértices dos frontões da 

fachada principal e posterior levantam-se cruzes relevadas, numa placagem de ornatos. 

A planta mostra, internamente, uma área de capela, com altar, e uma disposição lateral 

e central de tumulação. 

A marcada estereotomia, o forte embasamento, a obliquidade do desenho da 

fachada dão uma forte ancoragem à capela que, só, as cruzes e os remates laterais 

do frontão sobreelevam visualmente. 

Os pormenores decorativos vão dos tímpanos aos capitéis, à arquivolta, ao 

arranque da cruz e ao seu desenho, mostrando o entendimento das fontes neoro

mânicos da sua génese, experimentadas, então, na casa/atelier do Arquitecto. 

Reforçavam-se, assim, as tipologias e o seu poder instrumental, que se ins

tituirão em modelos remissivos de outros jazigos do Arquitecto, com elementos de 

nuance e pequenos sinais. 

Tal é vísivel no projecto de jazigo de José Lopes Martins, de 1921, na Lapa, 

ou no do benfeitor Manuel Francisco Leite, em Guimarães (por incumbência da Santa 

Casa da Misericórdia de Guimarães) que remetem para o de Alexandre Lopes Mar

tins, no da Família Ramiro de Magalhães, de 1922, em Agramonte, que remete para 228 

o da Família Lopes Martins, na Lapa. 

Na excepção, fica o estudo do projecto da capela de Ramiro de Magalhães 

ainda com as referências do Túmulo Valmor, ou do edículo da Família Alessio, no 

cemitério de Milão, com a justaposição de formas tronco/piramidais, também vísiveis 

nalguns jazigos de Tertuliano Marques. 



Composto de dois pisos, do subterrâneo e da capela alta, tinha sobre a escada 227 

de acesso uma escultura, numa dramatização incontornável, com vagas lembranças 

de esculturas de Bartolomé no Monumento aos Mortos do Père-Lachaise. Recuo 

romântico, que o próprio esquisso revela no tronco de árvore, despido, num requiem 

final. 

Na excepção, ainda, a capela funerária de Remelhe, de 27, dedicada a D. 

António Barroso, com a inserção rural da galilé, da sineira, sobre a pequena torre, a 

cobertura de telha nacional, no gesto colectivo da homenagem pública e das su

bscrições. Mais uma capela cultual e devocional, com a inserção do altar, do que o 

espaço fúnebre da morte, mais o espaço relicário com urna de madeira e tarima de 

vidro, c o m as armas episcopais. 

No fim, no seu próprio jazigo. Marques da Silva retoma a humildade da tipologia 

que fixara no jazigo, familiar, de Alexandre Lopes Martins. 
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7. ARRANJOS E REUTILIZAÇÕES. MOBILIÁRIO 



Reutilizações, restauros, arranjos, ampliações constituem mais o campo extensivo Arranjos e reutilizações 

de uma grande teia de relações do Arquitecto do que o território das suas concepções. 

É o território do fragmento e das suas poéticas, das utências sociais, revelador 

dos diferentes tempos do saber, num quadro de concessões e de emulações classistas. 

É o caminho paralelo das contemporizações, no cenário dos gostos ou da sua actualização, 

com as mais-valias de um Arquitecto, eivado da cultura francesa, resposta civilizada às 

falências locais. 

É com as primeiras intervenções na Associação Comercial do Porto e com as 

primeiras solicitações municipais que Marques da Silva constitui essa teia de relações 

que, se não justifica a sua obra, constitui os seus primeiros alicerces. 

Em 1898, na Direcção do Dr. Leopoldo Mourão, como se escreveu, desenhou os 

primeiros vitrais para a sala do Tribunal do Comércio e, nesse mesmo ano, foi encarregado 

de qualquer obra de vulto que viesse a ser realizada na Associação Comercbl. Na gerência 

do Conselheiro Pedro de Araújo, tendo como Director o Dr. José Domingues de Oliveira, 

Marques da SiMa é encarregado de organizar os planos de mobiliário, da iluminação, da 

pintura e da marquise, sobre a rua de D. Fernando, vindo a ser considerado arquitecto da 

Associação Comercial, com exercício desde 1901. 

Aí dirigirá obras até 1910, iniciadas com o projecto de aquecimento (estudado 

pela Casa Sulzer, de Paris). Preparará o concurso para a pintura da abóbada da escada 

nobre, desenhará o mobiliário da sala do Tribunal, organizando a sua maqueta, cuidará 229 

do tecto e gabinete do Juiz, estudará a mobília Luís XIV para o Gabinete do Presidente 



(realizada por Venâncio do Nascimento & Filho), promoverá a decoração da sala de leitura 

(com pinturas de António Carneiro, de 1907/1908) e fará estudos de iluminação e decoração, 

aquando da visita de D.Manuel II ao Porto. 

Também na órbita municipal, já no tempo de Lima Júnbr na Presidência da Câmara, 

estuda a instalação do Museu Municipal no Mercado Ferreira Borges, faz os primeiros 

desenhos para uma intervenção no Mercado do Anjo, até à sua nomeação como arquitecto 

municipal, então lhe cabendo a remodelação dos Paços do Concelho para os quais 

desenhará vitrais de arte realizados, em Barcelona, por Rigalt Granell y C° 787 

Em simultâneo com a Vila Eugenia, na Granja, Marques da SiMa fará arranjos na 

Casa Ramos Pinto & Irmão, intervindo nos escritórios, na modificação da fachada, de

senhando móveis e ornatos (com os estuques de Luís Meira e a obra de talha de Zeferino 

Pinto) e o vitral, do escritório, a executar em Paris. 

Na mesma data, ampliava a casa/mãe dos Ramos Pinto, em S. Roque da Lameira, 

e desenhava o vestíbulo, a sala de jantar, as consolas do corrimão, os pormenores de 

pilastras, as grades de ferro forjado, os nichos, a arcada da sala de visitas. Projectava 

um pavilhão, um frontispício para o jardim, desenhava azulejos (a realizar na Fábrica do 

Carvalhinho) e uma porta para mandar para Paris, ainda com o Meira na estucagem das 

paredes e tectos. 

No mesmo ano, em Guimarães, ampliava a Casa Matos e desenhava o seu portão 

e dirigia as primeiras obras da Santa Casa da Misericórdia. 

Para o Dr. José Domingues de Oliveira e Ernesto Nogueira Pinto dirigia obras em 

Leça da Palmeira, cuidando de empreitadas de pedreiro e carpinteiro, desde 1906 a 1908, 

desenhando azulejos, vitrais (a executar por Félix Gaudin, em Paris), desenhava obras de 

talha formada por Mestre Gonçalves e executada por Adolfo Marques e A. Silva, com um 

Meira (certamente já o Avelino Ramos Meira) a executar os tectos de estuques. 

Já adquirira os espelhos Gamier e as majólicas de Jules Loebnitz, na sua estadia 

em Paris, e para o Dr. José Domingues de Oliveira desenhou o móvel da sala de jantar, 

entalhado por António Dias dos Santos, e assinado, pelos dois, em 1912. 

Na casa/mãe do Marquês, de 1906 a 1909, dirige obras de remodelação da sala 

de jantar, com a profusa utilização das madeiras, alternando com as linhagens da parede, 230 

e executa mobiliário num gosto historicista, com um móvel embutido, com arco moldurado 

e dragões (modelado por Joaquim GonçaMas e executado por Francisco Marques) e um Mobiliário 

aparador com cariatides executadas por Adolfo Marques. 

A.H.M.P.-Próprlas. Livro 207. fis. 243. 423. 453. 582. 645 e 660 703 



Ainda, na casa de Leopoldo Mourão remodela a sala de jantar, instala um fogão 

de sala e a iluminação. Trata da mobília da sala e desenha um móvel/arca de "estilo 

normando", recordando os cofres esculpidos de Androuet, arquitecto de Henrique III, com 

motivos e detalhes ornamentais do escultor Gonçalves da Silva e executados pelo en-

talhador António Dias dos Santos. 

Num período que vai de 1910 a 1924, realiza obras para o Conselheiro Pedro de 

Araújo e seu filho, Pedro de Araújo Júnior, no Palacete do Campo Alegre e no Palácio da 

Brejoeira, em Monção. De 12 a 14 as obras centram-se na Brejoeira, com a realização do 

teatrinho Apolo, com trabalhos de Avelino Meira, e de 17 a 22 há benefícios no Campo 

Alegre, com o arranjo da sala de visitas e capela, com a utilização da riga e castanho na 

armação, o desenho de varadins, balaustres e portadas. Prepara a empreitada de pintura 

de frentes e cocheira, a empreitada da garagem, trata da iluminação e aquecimento e das 

obras da marquise, realizada por Manuel de Sá Baptista. Uma parte das obras é tomada 

por Manuel da Silva Janeira e a escassa obra de betão por Jean Ducassé. 

As obras prosseguirão em 1924, na Brejoeira, já após o falecimento de Pedro de 

Araújo, beneficiando-se agora a sala de leitura e a biblioteca, com obras do entalhador 

Adolfo Marques & Irmão e certamente do António Nascimento. 

Dirige Marques da Silva, em diferentes datas, obras de ampliação no Hospital da 

Misericórdia de Barcelos, desde 1912 a 1928, no Hospital, Sacristia e Igreja da Lapa, 

desde 1912 a 1922, e na Santa Casa da Misericórdia de Guimarães, desde 1902 a 1938. 

Restaura a Casa de Sergude, do Dr. Luís Gonzaga, a partir de 23, quando em 

Felgueiras desenhava a Praça Municipal e valorizava os Paços do Concelho. O programa 

deve ter sido bastante amplo, é um bom exercício dentro do espírito medievalizante da 

casa e a atenção construtiva é de grande pormenorização. Fatta-nos o levantamento ou 

a iconografia suficientemente esclarecedora do estado de ruína da casa para ajuizarmos 

do peso da intervenção e da concepção do próprio restauro. 

O elenco prosseguiria mais na referência do que no verificadamente realizado, 

com o tempo a apagar os sinais da passagem do Arquitecto. 

Que tenha intervindo no "Casinhoto de Ferreiros" do Dr. Bento Carqueja, em 1924, 

em Oliveira de Azeméis, ou tenha ampliado a casa do Dr. José Gilberto Pereira, em 

Guimarães, de 33 a 35, com a inscrição de um bow-window (bem perto da casa que 

projectara, com amplo programa, para o industrial Francisco Costa) mostra também a 209-210 

extensão da amizade às cumplicidades da própria Arquitectura. 
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CAPÍTULO II 
O MESTRE E SEUS DISCÍPULOS 



Em 6 de Junho de 47, falecera Marques da Silva, após sucessivas homenagens 

de mestres e alunos, em 28, 39, e 41, com um legado de obras de mais de meio 

século e com algumas obras inconclusas por onde " (esfarrapara) a alma"788, com 

"a paixão que faz das pedras inertes um drama". 

Não deixara, à época, uma imagem de unanimidade perante a sua obra, 

esperando que "alguém, livre de gratidão humana que pode trair a justiça",789 lhe 

viesse a dedicar as palavras da necessária consagração que só a serenidade e o 

distanciamento conferem, na revisão do dogmatismo geracional ou do inquisitivo 

processo das rupturas. 

A Escola que dirigira e onde aplicara uma didáctica exigente, no rigor do 

desenho, na instrução da planta (instrumento gerador do projecto), parecia solidarizar-

se, aquando da sua jubilação, com algumas das constantes do seu método peda

gógico, no espírito de abertura que ele próprio instituirá, na "liberdade de acção" 

responsável, perante o "modo particular como cada aluno interpreta o assunto que 

tem a tratar". Os alunos já o seguiam de "lugar em lugar, juntavam-se a escutar o que 

ele tinha a dizer (...) e (ele) puxando por um dos bancos que estava à mão (...) punha-

se a contar histórias...a propósito". 79° 

7 8 8 Vide AZEVEDO. Rogério - Arquitecto Marques da Silva . In "O Tripeiro- Porto. V série. Ano III. 2. Junho 1947. p. 25 
7 8 9 Idem. Ibidem, p.26 
, T U Vide depoimento do arquitecto Arménio Losa Inserido no Catálogo da Exposição J. Marques da Silva/Arquitecto/ 

1869-1947, o.c. pp. 33-34 



A análise que fizemos de cerca de três centenas de temas e programas 

propostos pelo Arquitecto, nos concursos e exames, ao longo da sua carreira de 

professor, mostra-nos a actualização e a conexão que sempre estabelecera com os 

tempos circunstanciados e as exigências do tecido social. 

Os programas são informados, avançam o formalismo do tema ou a sua bu

rocracia e constituem uma prática pedagógica, que ultrapassando o "autoritarismo", 

antes, se inscrevem no processo interessante (ou interessado) das reciprocidades. A 

Escola é o laboratório do Arquitecto, a actividade docente proporciona o 

questionamento implícito e didáctico na testagem das concepções. As simulações, na 

ausência do lugar, assumem o papel imediato de concretizações e a didáctica, se 

não tem o suporte de grandes modelos teóricos pré-determinados, na circunstância, 

tem subjacente o pragmatismo que ultrapassa a conceptualização. 

Importa verificar a coincidência dos temas e programas propostos pelo Ar

quitecto com a concepção e execução dos seus próprios projectos (numa osmose 

que da Escola passará ao atelier) e ver neles, ainda, novas tipologias para novas 

utências sociais, já com a abordagem de temas de desenho urbano (que o Arquitecto, 

com algum empirismo praticara em Guimarães) e programas, fundamentalmente, de 

equipamentos, como estações de correio, fábricas, teatros ao ar livre, estações de 

camionagem, hospitais, campos desportivos, pousadas, cinemas, quiosques e casas 

de praia. 

Quando, em 1953, a Escola Superior de Belas Artes do Porto, com a colabora

ção da Academia de Belas Artes e o Sindicato Nacional dos Arquitectos, promoveu 

uma homenagem a Marques da Silva, com uma exposição conjunta de obras do Mes

tre e dos seus discípulos, verificar-se-á como se conjugavam os anos 20/30 do Ar

quitecto e os anos 40/50, já, de Carlos Ramos, não propriamente com o exercício de 

novos temas antes com uma nova propedêutica de estilo de trabalho, numa escola 

renovada.79' 

A homenagem era, bem entendido, mais a revisitação, na fidelidade, no for-

791 
Vide Marques da Sllva/Exposiçáo conjunta das principais obras do mestre e alguns dos seus discípulos (...) (caí.). 
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malismo ou na acautelada pendência. Confrontavam-se, na convivialidade de mode

los, os cruzamentos de linguagens, com a pressentida tensão entre nacionalistas e 

racionalistas. 

A Exposição mais revelava critérios de inserção e representatividade urbana 

do que a persistência de uma modernidade, com a descontinuidade das experiências 

no eclectismo individual, com o regionalismo colado ao funcionalismo ou com os 

retornos racionalistas.Perante a diversificada obra do Mestre, expunham-se obras 

realizadas ou em projecto onde se diluiam os concursos, a temática dos monumentos, 

a arquitectura funerária, os grandes armazéns, as instalações bancárias. Antes se 

revelavam, na exigência, os projectos de garagens, hotéis, pousadas, sanatórios, cine

mas, hospitais, fábricas, blocos de habitação, prédios de rendimento, os bairros 

residências e as moradias nas novas zonas da cidade e nos seus espaços urba

nizados. 

Era uma arquitectura, quase totalmente executada, que ultrapassava a cidade 

e os seus limites, chegava às termas, às zonas de veraneio, às vilas e pequenas 

cidades ou às casas de quinta. 

A maior coerência das linguagens mostrava-se na Fábrica de Tecidos de 

Sedas Lionesa, de Agostinho de Almeida, (com a colaboração de Casais Rodrigues 

e Francisco Baptista); no edifício da Empresa Fabril de Máquinas Eléctricas,de Ricca 

Gonçalves, em S. Mamede de Infesta (e no projecto do Hotel para o Gerês, em 

colaboração com Viana de Lima); no Sanatório D. Manuel II, de Alfredo Machado; na 

Estação de Serviço Chevrolet, em Vila Nova de Gaia, de António Júlio Teixeira Lopes; 

nos imóveis e habitações de Losa e Cassiano Barbosa; no prédio de rendimento de 

Celestino Pereira Leite, na rua da Boa Hora; nos projectos executados do escritório 

Ars (com a ambiguidade regionalista da estalagem do Galo, na Maia); nos projectos 

de Bernardino Fabião (com uma notável inserção de escadas externas e galerias na 

moradia da Corujeira); nos edifícios de rendimento, casas de habitação e na UTIC 

(Vila Nova de Gaia), de Fernando de Sá e Santos Ferreira; nas obras projectadas por 



Francisco Granja para o bloco de rendimento de Fernando de Magalhães e Garagem 

Peugeot (com um maior eclectismo e concessões no Cine-Teatro Vale Formoso); na 

pousada da Venda Nova, de Januário Godinho, sem os recuos mais graves e com

prometidos de ulteriores projectos; na recatada, mas coerente, linguagem de Moura 

da Costa e nos projectos e programas diversificados de Mário Abreu, de apuro 

construtivo e grande capacidade de pormenização. 

Os avanços e recuos, os sincretismos regionalistas os avatares tradicionalistas 

eram visíveis na Casa de Perafita de Soares Carneiro Júnior, na residência projectada 

por António de Brito para a rua António Cardoso, no próprio Almeida Júnior (sem o 

rigor dos anos 30), nas quatro residências de Bruno Reis, para Leça de Palmeira, ou 

na capela de Santo Amaro para Matosinhos, nos cruzamentos de linguagens de Carlos 

Neves e na residência da rua de Diu, na Foz, de Eduardo Martins e Passos Júnior, 

num léxico de cedências. 

Ernesto Korrodi, isolado em Leiria, expunha programas diversificados, com a 

Garagem Capristanos em acertado entendimento funcionalista; Homero Ferreira mos

trava a segurança do desenho nas residências da Avenida dos Combatentes da 

Grande Guerra mas também contradições na Foz, num programa de aparências. 

Jerónimo Reis aproximava-se do regionalismo no Hotel de Miramar e melhor expunha 

um projecto com Sequeira Braga para o Hospital sub-Regional de Espinho; Sequeira 

Braga , em Guimarães executara moradias, num regionalismo e culturalismo entendível 

na localização, e José Fernandes da Silva, nas duas casas de Miramar, desigualmente 

projectava; Júlio José de Brito, em arrastada cronologia, expunha projectos com 

soluções diferenciadoras que se entrechocavam na descontinuidade estilística, com 

a creche da Senhora da Hora com um peso excessivo e um desenho atípico; Rogério 

de Azevedo expunha as obras mais significativas dos seus tempos de versatilidade, 

desde a garagem do Comércio do Porto até aos programas de Pousadas e Paços 

do Concelho, em colaboração com Januário Godinho, com a exigência de desenho 

e o rigor construtivo do seu Mestre; Manuel Marques, já no fim de uma carreira, que 



a morte em breve levaria, estava quase ausente, apenas com um aspecto do pátio de 

uma das casas de Vila Nova de Gaia, com uma sábia integração do granito e azulejos, 

com pérgolas e arvoredos, no intimismo e no esmerado desenho e na sua plasticidade. 

Mas a exposição revelava, como novidade, anteplanos de urbanização de 

Guimarães, Barcelos, Geres e Paredes, de David Moreira da Silva, antes aluno de 

Gréber em Paris, e, então, professor de Urbanofogia, desde 46, e com obra de parceria 

com Maria José Marques da Silva, sobretudo com o edifício do Palácio do Comércio, 

numa boa inserção urbana no pequeno quarteirão, com a monumentalidade ajustada 

ao perfil da rua de Sá da Bandeira, com uma solução de pátio e pérgolas e a aplicação 

de granitos polidos nos paramentos. 

Como homenagem na homenagem estavam, ainda, na exposição alguns de

senhos de Paris e Versalhes de Ricardo Spratley, falecido em 32, colaborador do 

escritório de Marques da Silva. 

À Exposição ajustavam-se as palavras de Carlos Ramos, na sessão solene 

então realizada, na "homenagem ao mérito" de Marques da Silva, ou as do discurso 

oficial de Pardal Monteiro quanto ao talento do Mestre perante a falange dos que 

saibam amar e dignificar a "aliciante profissão de arquitecto", lutando tenazmente "com 

brio, com honra, com dignidade", como o fizera Marques da Silva, servindo a Ar

quitectura. "Artistas e construtores somos por natureza e formação eclécticos", - então 

dizia nas palavras finais - numa legenda que parecia servir à Exposição. 

Mas nela estavam os principais protagonistas do modernismo portuense ou das 

convicções modernas e ainda os sinais para uma reconversão e clarificação de novas 

poéticas de habitar, na visão antropológica dos espaços e dos lugares. 

A Exposição, seria, concerteza, a "homenagem ao ancião, o tirar do chapéu 

ao defunto",792 mas ela continha a linha subjacente que religa as gerações. Como 

passa? por onde passa? É um exercício a fazer, no "campo fértil" das paixões... da 

Arquitectura. 

Beatriz Madureira. In J. Marques da Snva/Arqultecto/1869-1947. o.c. p.26 
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Conclusão 



Quando nos interrogamos sobre a visível incapacidade de fazer cidade, quando 

a mediocridade afecta as estruturas urbanas e invade o campo, numa permissiva 

insanidade, urge reflectir sobre o território do Arquitecto e questionar uma ética da 

própria Arquitectura. 

Quando, em nome de uma reflexão arqueológica sobre o património e a sua 

moda, se desfocam os problemas sobre um novo património, em construção, estamos 

mais uma vez no limiar do questionamento disciplinar. 

Reconquistar a qualidade do desenho, exigir uma definição do estatuto do 

Arquitecto, acentuar a vertente deontológica e disciplinar da Arquitectura, estabelecer 

diálogos institucionais e uma consensualidade processual que permitam o controlo 

efectivo do projecto é certamente entender o que foi a vida e a obra do arquitecto 

Marques da Silva, na "tenaz actividade profissional", como se escreveu, e na sua 

"continuada esperança na arquitectura". 

E é, certamente, entender, ainda, como já afirmámos, que pela exigência, pelo 

rigor, pelo prazer do desenho, pelo sentido da plasticidade, por Marques da Silva 

passa, na longa duração, o fio condutor do que de mais persistente reclamamos para 

o território de uma "escola portuense", porque na curta duração ficam, de facto, os 

parênteses, necessários, ainda, como a cesura nas palavras, ou, às vezes, o silêncio. 



ANEXOS 



Anexo 1 - Temas de Arquitectura 

Data Tipo Ano Tema 

1 3-7-07 Exame 3S ano 3 Museu Municipal 

2 1907-08 3S concurso - Arqui. Civil 5 Naves de igreja abobadada 

3 1907-08 39 Concurso 4 Parte anterior de Câmara Municpal 

4 3-7-08 ? 4-5 Hotel Restaurante 

5 26-6-08 Exames 3 Fábrica de construções metálicas 

6 1908-09 l9Conf. trimestral 3 Entrada abobadada de rua pública 

7 1-7-09 ? 3 Tribunal de l 9 Instância 

8 1909 Aula de Arqui. - Exame 3 Pequena igreja de peregrinação 

9 14-8-09 Prémio Soares dos Reis 4 Fonte-Monumento 

10 1909 Aula de Arqui. - Exame 4 Pequeno museu cerâmico 

11 8-1-10 l9Conf. trimestral 4 Centro de instrução popular 

12 20-1-10 2s exame trimensal 5 Escritório de Companhia de 

Aviação 

13 20-1-10 ? 4 Pavilhão de automóveis 

14 3-4-11 ? 5 Sede de Companhia de Seguros 

15 3-1-11 2S exame trimestral 5 Vestíbulo e escadaria de museu 

16 1911 Exame 4 Museu regional de antiguidades 

17 4-7-11 Perspectiva ? Coluna sobre pedestal no centro 

de uma praça pública 

18 3-12-11 Aula de Arqui.722 ex. trim. ? Posto de mar 

19 1912 Concurso Soares dos Reis ? Edículo resguardando uma fonte 

20 1912 Perspectiva ? Interior da nave central duma 

igreja 

21 2-1-12 2- trimestre 3 Entrada principal duma cavalariça 

monumental 



Data Tipo Ano Tema 

22 4-1912 3g Conf. trimestral 4 Pavilhão de caça 

23 25-3-13 32 Conf. Arqui. 4 Habitação urbana 

24 25-3-13 39 Conferência 5 Salões de Recepção do Palácio 

da Presidência 

25 14-6-13 õ9 Cadeira de Arqui 5 Edifício dos Correios e Telégrafos 

26 16-6-13 Exames de 1913 4 Capela Funerária Cristã 

27 17-6-13 Perspectiva ? Pátio de claustro 

28 19-10-14 I s Conf. trimensal 4 Pórtico servindo de acesso a um 

terraço 

29 15-4-14 Exames 4 Museu Regional de antiguidades 

30 19-10-14 l 9 Conf. trimensal 3 Entrada de um parque 

31 19-10-14 I s Conf. trimensal 5 Habitação de um arquitecto 

32 1914 2s Conferência 5 Divisão de tribunal cível 

33 1914 2s Conferência 3 Baptistério 

34 1914 Exame 3 Biblioteca Paroquial 

35 3-1-16 2a Conferência 4 Casa de Quinta 

36 17-6-16 Exame 5 Rica habitação de um parque 

37 12-4-17 Arqui - Esboceto 1 Entrada dum hospital 

38 14-6-17 29cad./39 parte ? Altar destinado a jazigo 

39 31-7-17 Concurso Soares dos Reis 3 Pilar intermédio dum viaduto 

urbano 

40 31-7-17 Concurso Soares dos Reis 2 Entrada duma propriedade urbana 

41 15-6-17 Exame 5 Edifício de governo civil 

42 1917 ? 5 Capela funerária cristã 

43 1920 ? 2 Pavilhão de caça 

44 3-1-21 2S Exame trimensal 2 Posto de piloto 



Data Tipo Ano Tema 

45 3-1-21 ? 3 Hotel Restaurante 

46 9-1-21 2- Exame trimensal ? Laboratório de um sábio 

47 6-1923 Exame 2 Museu arqueológico 

48 6-1923 Exame 4 Circo 

49 17-10-24 ? 4 Biblioteca paroquial 

50 20-10-24 I9 Conferência 3 Baptistério 

51 2-1-25 ? 4 Capela funerária Cristã 

52 4-1925 ? 4 Posto de alfândega marítima 

53 6-1925 Exame 3 Garagem de automóveis 

54 6-1925 Estilização ? Painel de armário 

55 8-10-25 Exame 4 Garagem de automóveis 

56 18-10-25 Aula de Arqui. 5 Fábrica de construções metálicas 

57 5-6-26 Aula de Arqui./Exame 2 Tribunal de I 9 Instância 

58 6-1926 Exame 4 Conservatório de Artes e Ofícios 

59 1926 39 Conferência 3 Pavilhão de cirurgia dum Hospital 

Civil 

60 10-1-27 2s Conferência 3 Templo patriótico 

61 4-27 ? 3 Câmara municipal antes de 1911 

62 5-6-27 Exame 4 Banco 

63 16-7-27 Exame 2 Museu Municipal 

64 20-10-27 Exame trimensal 4 Sociedade de concertos 

65 20-10-27 I e Exame trimensal 1 Pavilhão octogonal num parque 

66 21-10-27 l 9 Conferência 3 Centro de instrução 

67 4-1928 39 Conf. trimensal 2 Pavilhão de caça 

68 4-1928 3S projecto trimensal 3 Mercado de frutos, legumes e 

flores 

69 6-1928 Exame 4 Escola de Artes 



Data Tipo Ano Tema 

70 4-1929 3s Período 5 Sala de Concertos 

71 4-1929 ? 2 Tribunal de justiça de paz 

(Conselhos de família) 

72 4-1929 ? 3 Posto de alfândega marítima 

73 4-1929 3e Período 4 Banco 

74 7-1-29 Esboceto 5 Círculo de Patinagem 

75 7-1-29 2s Exame trimestral 5 Laboratório de um grande sábio 

76 16-10-29 l 2 Exame trim. 4 Câmara de Bolsa de Comércio 

77 16-10-29 ? 3 Centro de Instrução popular 

78 25-6-29 Exame 5 Igreja gótica de peregrinação 

79 25-6-29 Exame 1 Um exedro 

80 25-6-29 Aula de Arqui./Exame 3 Refúgio na montanha (turistas) 

81 7-1-30 5a Cad. 3 Sede de cooperativa de 

alimentação 

82 7-1-30 Arqui. Civil - 2- Cons. 

29-30 

5 Naves de igreja abobadada 

83 28-4-30 ? 3 Rica habitação num parque 

84 4-30 3s Exame trim. 1 Dispensário 

85 25-6-30 5s Cad. Arqui. - Exame 1 Entrada de um parque do Estado 

86 25-6-30 Exame -5s Cad. Arqui. 4 Hotel 

87 25-6-30 Exame - õ9 Cad. Arqui. 2 Museu histórico 

88 10-30 ? 4 Quartel de bombeiros 

89 16-10-30 ? 3 Pavilhão de doentes (cirurgia) de 

grande hospital civil 

90 5-1-31 2- Exame trim. 2 Estação de passageiros de 

caminho de ferro 

91 12-4-31 ? 1 Entrada do pátio de honra/Palácio 



Data Tipo Ano Tema 

legislativo 

92 12-4-31 ? 2 Jardim públ ico 

93 12-4-31 59 Cad. Arqui. 3 Vestíbulo e ent rada principal d e 

museu 

94 25-6-31 Arqui./Exame 4 Estação central terminus Caminho 

d e Ferro 

95 25-6-31 3 Café Restaurante 

96 25-6-31 Arqui./Exame 1 Pavilhão d e guarda d e jard im 

97 9-11-31 49 cad./Ele. Analíticos/ 

I s Parte 

? Ângulo d e um pát io interior 

98 9-11-31 4s Cad./Ele. Analíticos/ 

4s Parte 

? Concurso d e projecto definitivo -

conservatória d e registo civil 

99 11-1-32 Elementos Analíticos 3C?) Escada semi-circular e m ped ra 

100 12-1-32 Curso Sup. Arqui. - Con

curso Emulação 17-3-32 

Câmara Municipal 

101 7-3-32 Curso sup. Esboceto Bairro d e hab i tações operárias 

102 7-4-32 Curso Esp. Arqui. 4 Pavilhão d e internos de g rande 

hospital 

103 7-4-32 Curso Sup. Concurso Pro

jecto Grande Composição 

4 Biblioteca da Faculdade d e Artes 

104 29-4-32 Curso Sup. Concurso 

Esboceto 

Estância d e Cura 

105 5-32 Curso especial 3 Entrada de um parque d e Estado 

106 15-5-32 89 cad . Proj. const, ma

deira 

? Ginásio 

107 21-5-32 Curso Sup. Concurso 

Esboceto 

K?) Pavilhão d e espera 



Data Tipo Ano Tema 

108 8-6-32 Concurso esboceto/Gr. 

Composição 

4 Escola oficinal de cerâmica 

109 26-7-32 Curso Sup./Composição 

esboceto 

Lactário Público 

110 7-10-32 Curso especial/49 Cad./ ? Pórtico de Abrigo num jardim 

público 

111 17-10-32 Curso Especial /4s cad. ? Escola Primária 

112 17-10-32 Curso Sup./Projecto 

Gr. Composição 

1 Igreja Paroquial 

113 10-12-32 Curso Sup. Concurso 

esboceto 2-12-32 

Dependência de Educação física 

de estabelecimento escolar 

114 1-1933 Curso Esp. Arqui. 4 Estabelecimento de venda e 

guarda de automóveis 

115 18-1-33 Curso Sup./Projecto de 

Gr. Composição 19-1-33 

Conservatório das Artes Industriais 

116 16-2-33 89 cad. Fonte de águas medicinais 

117 7-3-33 Curso Sup./Concurso 

Esboceto/Gr. Composição 

Campo de abrigo para desempre

gados 

118 25-4-33 49 cad./29 parte/32 Perío. ? Biblioteca 

119 26-4-33 Curso Sup./Projecto 

Gr. Composição/39 Perío. 

Hospício para velhos 

120 25-4-33 4 9 Cad . / l 9 Parte/32 Perío. ? Peristilo 

121 4-1933 49 Cad./39 Parte/32Perío. ? Refúgio infantil 

122 25-3-33 89 Cad./39 Período ? Atelier de pintor 

123 25-5-33 Curso Sup./Concurso 

Esboceto/Gr. Composiçâ< ) 

Casa de Lavoura 

124 6-1933 Curso Sup./Concurso Decoração da parede de sala de 



Data Tipo Ano Tema 

Composição Decorativa jantar 

125 6-6-33 Curso Sup./Projecto Gr. 

Composição Decorativa 

Estabelecimento de Antiquário 

126 8-6-33 Curso especial 4 Serviço de Operações de grande 

hospital 

127 8-6-33 Curso especial 3 Pequeno museu arqueológico 

128 8-6-33 Elementos Analíticos ? Vestíbulo abobadado 

129 14-7-33 Concurso das Três Artes ? Retábulo 

130 20-7-33 Curso Sup./Concurso 

Esboceto/Gr. Composição 

Fonte 

131 23-10-33 Curso espec/49 Cad./ 

3s Parte/ I e Período 

4 Sede de Junta de Freguesia 

132 23-10-33 Curso espec/49 cad./ 

29 Parte/l9Perío. 

3 Posto escolar primário 

133 29-10-33 Curso Sup./Projec. Gr. 

Composição/Cone. Emu

lação 

Caixa de Crédito 

134 4-12-33 Curso Sup./Esboceto 

Gr. Composição/Ie Perío. 

Quartel de bombeiros voluntários 

135 1934 Curso Esp./49 Cad./ 

2s Perío. 

4 Posto de turismo na Serra da Estrela 

136 9-1-34 Curso Esp./4g Cad./ 

2s Perío. 

3 Entrada de cemitério municipal 

137 15-1-34 Curso Sup./Projecto 

Construção Geral 

Estação de Camionetas 

138 17-1-34 Curso Sup./Projecto Gr. 

Composição/2s Perío. 

Hotel de estação de turismo 



Data Tipo Ano Tema 

139 12-3-34 Curso Sup./Esboceto Gr. 

Composição/2s Perio. 

Quiosque de informações 

140 9-4-34 Curso Esp. Arq./2Q Parte 

32 Perío. 

3 Pavilhão de guarda-mata 

141 9-4-34 Curso Esp./4S Cad./ 

I 9 Parte/39 Perío. 

2 Porta exterior de moradia imponente 

142 9-4-34 Curso Esp./49 Cad./ 

39 Parte/39 Perío. 

4 Habitação de agricultor 

143 16-4-34 Curso Sup./Concurso Proj. 

Gr. Composição 

Sala de Concertos 

144 8-5-34 Curso Sup. - C. de 

Urbanismo 

Jardim e Parque Público 

145 27-5-34 Curso Sup./Esboceto Gr. 

Composição/3s Perío. 

Exedro 

146 1-6-34 Curso Espec./Exame Ele. 

Analíticos 

2 Capela Funerária 

147 6-1934 Curso Espec./Exame 3 Creche 

148 9-6-34 Curso Sup./Projecto 

Gr. Composição/49 Perío. 

Casino numa Praia 

149 27-6-34 Concurso das Três Artes ? Retábulo 

150 2-7-34 Curso Sup./Concurso 

Composição Decorativa 

Painel de azulejo 

151 10-7-34 Curso Sup./Concurso 

Esboceto/49 Perío. 

Pavilhão num Campo de Desportos 

152 26-7-34 89 Cad./29 parte/Projecto 

Construção com apScação 

? Clube náutico 

153 29-7-34 Curso Esp./49 Perío. 2 Entrada Principal de campo 



Data Tipo Ano Tema 

desportivo 

154 23-10-34 Curso Esp./l2 Perío. 3 Pequeno museu 

155 23-10-34 4Q Cad./Ele. Analíticos/ 

I s Parte 

? Pátio de Ordens Arquitectónicas 

156 25-10-34 Curso espec. / le Perío. 4 Escola primária 

157 29-10-34 Curso Sup./Proj. de Gr. 

Composição/12 Perío. 

Hospedaria 

158 19-12-34 Curso Sup./Concurso 

Esboceto Gr. Composição 

21-12-34 

Escola agrícola 

159 1935 Curso esp./42 Perío. 2 Entrada principal de campo 

desportivo 

160 15-1-35 Curso Sup./Projecto Gr. 

Composição/22 Perío. 

Câmara Municipal 

161 18-1-35 Curso Esp./2S Perío. 3 Pavilhão de entrada de grande hospi

tal 

162 18-1-35 Curso esp./22 Perío. 4 Conservatória de Registo Civil 

163 18-1-35 Elementos Analíticos/ 

2S Perío. 

? Pavilhão Central de pátio de honra 

164 18-2-35 89Cad./29 Parte/l2 Peq. 

Projecto Construção 

? Pavilhão abrigo na Serra da Estrela 

165 18-3-35 Curso Sup./Concurso 

Esboceto Gr. Composição 

Campo de estacionamento de cami

onetas de transportes colectivos 

166 29-4-35 Curso Esp./32 Perío. 3 Fonte de águas termais 

167 29-4-35 Curso Esp./32 Perío./ 

Elementos Analíticos 

2 Coluna decorativa 

168 29-4-35 Curso Esp./32 Perío. 4 Centro de turismo 



Data Tipo Ano Tema 

169 5-1935 Curso Sup./3s Perlo. Estação de Caminho de Ferro 

Eléctrico 

170 15-5-35 Curso Sup./Concurso 

Esboceto/32 Perío. 

Passagem coberta Via Pública 

171 5-6-35 Curso Sup./Concurso 

Composição Decorativa 

Galeria de Comunicação de 

Biblioteca 

172 13-6-35 Curso Esp./4S Perío. 3 Pavilhão num Parque 

173 11-6-35 Curso esp./42 Perío. 4 Mercado 

174 21-5-35 Curso Sup./Proj. Urbani

zação/S2 Perío. 

Passeio à Beira rio 

175 28-6-35 Escadaria recta 

176 8-6-35 Curso Sup./Esboceto 

Grande Composição 

Jardim de Inverno 

177 17-6-35 Curso Sup./Concurso Proj 

Gr. Composição/4s Perío. 

Café-Restaurante 

178 23-10-35 Curso Esp./4S cad. 3 Muro monumental 

179 29-10-35 Curso sup./Concurso Proj. 

Gr. Composição 

Habitação urbana 

180 21-10-35 Curso Esp./49 cad . 4 Escola Primária 

181 6-12-35 Curso Sup./Esboceto/ 

Gr. Composição 

Liceu 

182 17-12-35 89 cad./2g parte/Exame 

trimensal/1s Perío. 

? Projecto de alicerces para casa de 

habitação 

183 2-1-36 Curso Sup./Projecto Gr. 

Composição 2- Perío. 

Um Instituto técnico 

184 10-1-36 Curso Sup./Concurso Proj 

Gr. Composição/29 Perío. 

Uma importante moradia de campo 



Data Tipo Ano Tema 

185 14-1-36 Curso Esp. Arqta./2S parte 

2- Perío. 

' ? Sala abobadada 

186 14-1-36 Curso Esp. Arqta./3S parte 

2S Perío. 

' ? Capitania de porto de mar 

187 22-1-36 Curso esp. Arqui./3S Perío 4 Entrada de um parque público 

188 27-2-36 Curso Sup./Concurso Proj 

Construção geral 

Ginásio 

189 14-3-36 89 cad./Peq. Proj. 

Construção 

? Ponte de Pedra 

190 17-3-36 Curso Sup./Esboceto/Gr. 

Composição/2s Perío. 

Campo de exercícios desportivos 

191 23-4-36 Curso Esp. Arqui./39 Perío 3 Estudo de arcada 

192 23-4-36 Curso Esp./Elementos 

Analíticos 

2 Estudo de ordem dórica 

193 28-4-36 Curso Sup./Concurso Proj 

Gr. Composição/3s Perío. 

Tribunal 

194 5-36 Curso Sup./Esboceto/Gr. 

Composição 

Quiosque de venda de jornais e 

tabaco 

195 12-5-36 Curso Sup./Concurso 

Urbanismo 

Praça municipal 

196 4-6-36 Curso Espec/49 cad./ 

39 Parte - Exame Final 

? Biblioteca 

197 4-6-36 Curso Espec/49 cad./ 

I s Parte - Exame final 

? Ângulo de um pórtico 

198 4-6-36 Curso Esp./49 Cad./ 

2s Parte - Exame Final 

? Pequeno museu de escultura compa

rada 



Data Tipo Ano Tema 

199 15-6-36 Curso Sup./Proj. Gr. 

Composição/4s Perio. 

Estação dos Correios e Telégrafos 

200 23-6-36 89 Cad./22 Parte/Projecto 

de construção - Exame 

? Projecto de construção com aplicação 

à pedra e madeira - Uma leitaria 

201 1-7-36 Curso sup./esboceto/Gr. 

Composição/42 Perlo. 

Um mastro 

202 10-36 49cad./3 s Parte/12 Perío. ? Casa oficina de um artista pintor 

203 22-10-36 Elementos Analíticos ? Ordem arquitectónica sobreposta 

204 2-11-36 Curso Sup./Concurso Proj 

Gr. Composição/l2 Perío. 

Fábrica de Construções metálicas 

205 14-12-36 Curso Sup./Concurso 

Esboceto Gr. Composiçâc 

I s Perío. 

/ 

Escola oficinal de cerâmica 

206 1936-1937 Curso Sup./Conc. Proj. 

Const. Geral 

Balneário Municipal 

207 1936-1937 Curso Sup./Conc. Esbo

ceto Gr. Comp./42 Perío. 

Estação de camionetas 

208 14-1-37 Curso Esp./29 Perío. 4 Pequeno edifício de Paços do 

Concelho 

209 14-1-37 Curso Esp./22 Perío. 3 Entrada de um cemitério 

210 27-1-37 Curso Sup./Conc. Pro.j 

Const. Geral 

Balneário Municipal 

211 2-2-37 Projecto Const. Geral ? Biblioteca 

212 1-3-37 Curso Sup./Conc. Esboce

to Gr. Composição/25 Per 

Velódromo 

213 6-4-37 Curso Esp./Elementos 

Analíticos/32 Perío. 

2 Pórtico com arcadas 



Data Tipo Ano Tema 

214 6-4-37 Curso Esp./39 Perlo. 4 Posto de barreiras 

215 6-4-37 Curso Esp./3g Perlo. 3 Fachaaa de arquitectura de habitação 

216 29-4-37 89 Caci/29 Parte/Proj. 

Constru. com aplicação 

em madeira 

4 Pavilhão de guarda - mata 

217 8-5-37 Curso Sup./Concurso 

Urbanismo 

Passeio à beira mar 

218 26 -5-37 Curso Sup./Cone. Esboce 

to Gr. Composição/3e Pe í. 

Teatro ao ar livre 

219 7-6-37 Curso Sup./Conc. Proj. Gr. 

Composição/45 Perio. 

Estabelecimento termal 

220 16-6-37 4S Perío. - Exame Final 3 Abóbada de berço decorada a cai-

xotões 

221 16-6-37 Curso Esp./Elementos 

Analíticos/42 Perío. 

2 Peristilo 

222 19-6-37 Curso Sup./Proj. Gr. 

Composição/39 Perio. 

Sucursal da Caixa Económica 

223 19-6-37 4e Perío. 4 Pavilhão de caça 

224 22-6-37 89 Cad./29 Parte - Exame ? Projecto de cantaria: Uma edícula 

225 5-7-37 Curso Sup./Conc. Comp. 

Decorativa 

Altar 

226 19-7-37 Curso Sup./Conc. Esboce-

to Gr. Composição/49 Peri 

Estação de camionetas 

227 25-10-37 Curso Esp. Arqui. 4 Pavilhão de entrada de hospital de 

crianças 

228 25-10-37 Curso Esp./49 Cad./29 Part. ? Pórtico de ordem dórica 

229 1-11-37 89 Cad./29 Parte/Prática ? Construção de muros 



Data Tipo Ano Tema 

de Construção 

230 5-11-37 Curso Sup./Proj. Gr. 

Composição/l2 Perío. 

Batistério 

231 1937-38 Curso Sup./Conc. Esboce-

to Gr. Composição/ls Peri. 

Comunidade hospitaleira 

232 1938 Curso Sup./Conc. Compo

sição decorativa/42 Perío. 

Parte central entre dois lanços de es

cada de um terraço 

233 13-1-38 Curso Esp./2e Perío. 3 Pátio interior 

234 14-1-38 8Q cad./29 Parte/Projecto 

parcial/2e Perío. 

? Aparelho de cantaria - Pórtico de en

trada numa cerca de hospital 

235 20-1-38 Curso Sup./Concurso Proj. 

Gr. Composição/2s Perío. 

Museu histórico 

236 5-4-38 Curso Sup./Conc. Esboce-

Gr. Composição/22 Perío. 

Escola anexa a um Salão de vendas 

e de exposições de arte 

237 28-4-38 Curso Sup./49 Cad./Ele. 

Anarrticos/19 Parte/32 Perío. 

2 Pórtico de três arcadas 

238 29-4-38 Curso Esp./49 cad./39 

Parte 3S Perío. 

4 Pavilhão de guarda-mata 

239 29-4-38 Curso Esp./49 cad./29 

Parte 39 Perío. 

3 Portão de moradia particular 

240 1-5-38 Curso Sup./Proj. Gr. 

Composição/32 Perío. 

Estação Postal 

241 19-5-38 Curso Sup./Proj. de urba

nização/32 Perío. 

Parque e esplanada de um templo 

de peregrinação 

242 25-5-38 Curso Sup./Esboceto Gr. 

Composição/32 Perío. 

Alminhas 

243 6-6-38 Curso Esp./Elemen. Analí- 2 Nicho contendo fragmentos antigos 



Data Tipo Ano Tema 

ticos 

244 6-6-38 Curso Esp./Exame Final 4 Estação terminal de via férrea de tu

rismo 

245 6-6-38 Curso Esp./49 Cad./Ex. 

Final 

3 Galeria Vestíbulo com loggia no l 2 

andar 

24ó 15-6-38 Curso Sup./Proj. Gr. 

Composição./4S Perlo. 

Academia de Medicina 

247 25-6-38 89 Cad./29 Parte/Ex. Final Pavilhão em forma de rotunda 

248 16-7-38 Curso Sup./Concurso 

Esboceto/Gr. Composição 

Embarcadouro 

249 1938-39 89 cad./29 Parte/32 Perío. ? Projecto de cobertura tecto 

250 1938-39 Concurso Proj. Gr. 

Composição/2ePerío. 

Edifício de governo civil 

251 1938-39 Curso Esp./4S Cad. Ele. 

Analíticos/19 Parte/32 Perí. 

2 Terraço ligando a ala de um Palácio 

252 1938-39 Curso Esp./49 Cad./29 

Parte/32 Perío. 

3 Pequeno museu 

253 1938-39 Curso Esp./49 Cad./39 

Parte/32 Perío. 

? Refúgio infantil 

254 1939 Curso Sup./Esboceto/Gr. 

Composiçâo/32 Perío. 

Campo de exercícios desportivos 

255 13-1-39 89 Cad./29 Parte/Proj. de 

Constru. betão cimento 

armado 

? Pavimento de celeiro 

256 13-1-39 Curso Esp./49 Cad./3g 

Parte/22 Perío. 

4 Casa de praia 

257 13-1-39 Curso Esp./49 Cad./29 3 Entrada de um jardim público 



Data Tipo Ano Tema 

Parte/22 Perío. 

258 15-1-39 Curso Esp./49 Cad./2S 

Parte/22 Perío. 

3 Entrada de um jardim alto 

259 27-1-39 8g Cad./29 Parte/Exerci. 

22 Perío. 

? Entrada coberta de um edifício de a-

dministração pública 

260 30-1-39 Curso Sup./Concurso Proj. 

Constru. Geral 

Estabelecimento de instrução profis

sional 

261 12-6-39 Curso Esp./Ele. Analíticos/ 

Exame Final 

2 Corpo avançado de arquivo histórico 

262 12-6-39 Curso esp./29 Parte/ 

Exame final 

3 Parte central de edifícios das Cor

porações 

263 12-6-39 Curso Esp./39 Parte/Ex. 

Final 

4 Casa de vinhos verdes 

264 14-6-39 Curso Sup./4e Período Pousada 

265 5-7-39 Curso Sup./Con. Esboceto 

Gr. Composição/42 Perío. 

Casa-Torre 

266 11-7-39 Curso Sup./Concurso 

Composição Decorativa/ 

42 Perío. 

Hall de Cinema 

267 s/d Curso Sup./Esboceto/Gr. 

Composição/22 Perío. 

Quiosque de informações 
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semble des opérations a envisager pour l'édification des bâtiments, Paris, Imprimerie 

des Arts et Manufactures, 1928 

ARNAUD, M. E. - Cours d'Architecture et de Constructions Civiles/Deuxième Partie/ 

Technique du Bâtiment, Paris, Imprimerie des Arts et Manufactures, 1925 

ARROYO, Antonio - O caso do monumento ao Marquez de Pombal, Lisboa, 1914. 

- Atti dei IX Congresso / Roma, 2-10 OTTOBRE 1911, Roma, Tipografia Coop. 

Diocleziana, 1914 

AZEVEDO, Rogério - O paço dos duques de Guimarães, Porto, 1942. 
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BADOVICI, Jean(dir.)- L'Architecture vivante, Paris, Éditions Albert Moreau. 1925 

BARBEROT, E. - Traité des Constructions Civiles, Paris, Librairie Polytechnique, Paris, 

Baudry et C i e . Éditeurs, 1895 

BARREIROS, Pe. Manuel d'Aguiar - A Catedral de Santa Maria de Braga, Estudos 

críticos archeologico - artísticos. Porto, Marques Abreu, 1922 

BARREIROS, Cónego Manuel de Aguiar - A Igreja de S. Pedro de Lourosa, Porto, 

Edição de Marques Abreu, 1934 

BA YET, C. - Précis d'Histoire de l'art. Paris, Maison Quantin, 1886 

BAYET, C. - L'Art Byzantin. Paris, Ancienne Maison Quantin, Librairies - Imprimeries 

Réunies, s. d. 

Benedictus / Relais /1930, Quinze planches donnant quarente-deux motifs décoratifs. 

Enluminure d'art de J. Laudé, Paris, Éditions Vincent, Fréal et C.'e, s.d. (1930) 

BENÉDITE, Georges - L' art égyptien, Paris, Editions Albert Morancé, s. d. 

BERNARD, E. - Le Salon, Illustré par les Principaux Artistes Peintres et Sculpteurs, 

Paris, 1882 

- Biblia (A) Sagrada, traduzida em portuguez por João Ferreira de Almeida, Lisboa, 

1900 

BLONDEL, J.F.- Planches pour le cinquième volume du Cours d'Architecture, commencé 
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par fed J.F. Blondel et continué par M. Patte, Paris, Chez la Veuve Desaint, Librairie, 

1777 

BOURLET, Carlo- Cours de Mathématiques (...), Paris, Gauthier- Villars, Imprimeur -

Libraire, 1901 

BRANCO, João Franco Castello - Cartas D'el rei D. Carlos I a João Franco Castello 

Branco seu último presidente do conselho, Lisboa, Livrarias Aillaud e Bertrand, 1924. 

BRANDÃO, Raul - A Farça, Lisboa, Ferreira e Oliveira - Editores, s.d. 

BRIÈRE, Gaston- Le Chateau de Versailles / Architecture et décoration, Paris, Librairie 

Centrale des Beaux - Arts, 1911 

BOSSUT, M.- Trato de Hydrodynamica, Coimbra, Na Real Officina da Universidade, 

1775 

BOURASSÉ, L'Abbé J.J. - Les chateaux historiques de France / Histoire et Monu

ments, 3S ed. . Tours, Alfred Mance et Fils, Editeurs, 1880 

BRUNE, E.- Première partie / Resistance des Matériaux, Paris, Librairie des Imprimeries 

Réunies, 1888 

CALLET, François - Tables Portatives de Logarithmes, Paris, 1795 

CÂNDIDO, António - O Infante D. Henrique. Porto, 1889 

CANNIZARO, M.E. - Ara Pacis Augustae. Roma, E. Calzone, Editore, 1907 
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CARNEIRO, José Augusto - Resenha Histórica e Archeologica do Mosteiro de Lessa 

do Bailio. Porto, Editor e Proprietário José Lopes da Silva, 1899 

CASSAGNE, Armand- Traité pratique de Perspective appliquée au dessin artistique 

et industriel, Paris, Librairie Classique Internationale A, Fourant, 1889 

- Catalogue Officiel Ilustre de la Société Nacionale des Beaux-Arts, Paris, Lemercier 

e Editeurs - Imprimeurs, 1890 

- Cathedrals, Londres, The Great Western Railway, (1924?) 

CHABAT, Pierre- Éléments de construction/ servant a l'enseignement du dessin linéaire 

dans les écoles [...], Paris, Imprimerie A. Quantin, 1878 

CHABAT, Pierre- Éléments de Constrution/ Servant a l'enseignement du dessin linéaire 

dans les écoles / comprenant Géométrie- Exercices- Maçonnerie Charpenté en bois 

Charpenté en fer - Menuiserie - Serrurerie, Paris, A. Jailly Autographe Imprimeur, 1874 

CHABY, Claudio- Excerptos Históricos e Colecção de Documentos relativos à Guerra 

denominada da Península e às anteriores de 1801, e do Roussillon e Catalufía, 

Lisboa, Imprensa Nacional, 1865 

CHAPPEY, Marcel (doc.rass.)- LeXXeme Salon des Artistes Décorateurs, Paris, Vicent 

F réa le tC i e . , 1930 

- Chateaux & Manoirs de France / Région de La Loire, Paris, Editions Vincent, Fréal 

& C i e „ 1934 

CLAUDEL, J.- Introduction a la Science de l'ingénieur/Aide-mémoire des ingénieurs, 



des architectes etc. 7° ed., Paris, V v e . Ch. Dunod, Editeur, 1885 

CLAUDEL, J.- Formules, tables et resseignements usuels /Aide-mémoire des Ingénieurs, 

des Architectes, etc./ Partie pratique, 9.ed., Paris, Dunod, Éditeur, 1877 

- Código Administrativo. Lisboa, Imprensa Nacional, 1941 

COELHO, J. M. Latino - O Marquez de Pombal. Lisboa, Empreza da História de Por

tugal, 1905 

CONTET, F.- Documents de Ferronnerie Ancienne / Époques Louis XV & Louis 

XVI, 1ere. Série / Recueil [...] choisis à Amiens, Bordeaux, Chartres, Paris, Rouen, 

Toulouse, Versailles. Paris, Chez L' Auteur, 1909 

CONTET, F.- Documents de Ferronnerie Ancienne Époques Louis XV et Louis XVI, 

Troisième Série, Recueil [...] Choisis à Compiègne, Dam pierre, Dijon, Nancy, Paris, 

Reims, Sèvres, Sens, Tours. Paris, Chez F. Contet, 1911 

CONTET, F - Documents de Ferronnerie Ancienne / Époques Louis XV et Louis XVI, 

Deu-xième Série, Recueil [...] choisis à Amiens, Bordeaux, Paris, Reims, Rouen, 

Tours, Versailles. Deuxième Édition, Paris, Chez F. Contet, Libraire, 1911 

CORROYER, Edouard - L' architecture gothique. Paris, Ancienne Maison Quantin, 

Librairies - Imprimeries Réunies, 1891 

CORROYER, Edouard- L' architecture romane. Paris, Ancienne Maison Quantin, Li

brairies- Imprimeries Réunies, s. d. 
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COSTA, Luiz Xavier - Cartas do pintor Sequeira, da filha e do genro, depois da 

emigração de 1823, Lisboa, 1940 

COSTA, Luiz Xavier - O ensino das Belas-Artes nas Obras do Real Palácio da Ajuda 

(1802- 1833), Lisboa, 1936 

- Couleur (La) dans l'habitation/ 120 Projects d'artistes modernes I Prefácio de C. 

H. Baer Paris, L. Gustave Ficker, 1913 

- Das Ornamenwerk / Des / Daniel Marot. Berlin, Ernst Wasmuth, 1892 

DENFERJ.- Charpenterie Métallique, Menuiserie en fer & serrurerie, Paris, Gauthier-

Villars et Fils, Imprimeurs- Libraires, 1894 

DENFER, J.- Fumisterie chauffage et ventilation [...], Paris, Baudry et C i e. Libraires-

Éditeurs, 1896 

- Description des Antiques du Musée Royal, commencée par feu M. le CHS Visconti 

continuée et augmentée de Plusieurs tables par M. le Cte de Claral, Paris, de 

L'Imprimerie de Madame Hérissant Le Douse, 1820 

- Desenho Linear Geométrico, Lisboa, Biblioteca de Instrução Profissional, s.d. 

- Dicionário da Fabula, s/l, Typ. de Pillet fils aîné, s.d. 

DIMIER, L. (dir.) - Les grands palais de France/ Fontainebleau, I Série/Les appartements 

de Napoléon I er & de Marie-Antoinette / Styles Louis XV, Louis XVI, Empire, Paris, 

Librairie Centrale d'Art et d'Architecture, 1910 
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DIMIER, L. (dir.) - Les grands palais de France / Fontainebleau, Ile Série / Les 

appartements d'Anne d'Autriche, de François 1er et D'Éléonore Ma Chapelle Styles 

Renaissance, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Paris, Librairie Centrale d'Art et 

d'Architecture, s.d. (1912) 

DIMIER, Louis (dir.) - Les grands palais de France / Fontainebleau, III Série / Galerie 

Henri II, Appartements de la Duchesse d'Étampes et de Mme de Maintenon, Bondois 

Turc, Chapelle de Saint-Saturnin, Appartements, Divers Jardins / Styles Henri II a 

Louis XVI, Paris, Librairie Centrale d'Art et Architecture, (1914) 

DUCLOS, Albert - Cours de Perspective linéaire à l'usage des élèves de V Ecole des 

Beaux Arts. Paris, A. Vincent, 1907 

DURAND, Henri - Traité de Perspective Linéaire, Paris, A. Vincent, Éditeur, 1912 

DURUY, Victor- História de Roma. Lisboa, Escritório da Empresa Editora de Pu

blicações Ilustradas, 1889 

- Elementos de Projecções, Lisboa, Biblioteca de Instrução Profissional, Is , s.d. 

- Ensembles Nouveaux, Paris, Editions Charles Moreau, s.d. 

ESPITALIER, M. G.- Cours Supérieur de Béton Armé / Livre I / Procédés Généraux 

de Construction et calcul des ouvrages / Revu et réfondu par M. Regimbal.129 ed., 

Paris, École Spéciale des Travaux Publics, 1934 

EYSSÉRIE et PASCAL - Éléments d'Algèbre / Théorie et Pratique / Trigonométrie 

Rectiligne. Paris, Delagrave et Cie., Libraires-Éditeurs, 1871 



- Exposition (U) de Paris. Paris, Imprimerie A. Chaplot, 1937 

- Ferronnerie (La) Moderne, Paris, Éditions d'Art Charles Moreau, s. d. 
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GARCIA, M. Emygdio - Estudos Critico-históricos - 0 Marquez de Pombal, Coimbra, 

Imprensa Universitária, 1869 
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GARRETT, Almeida - O Arco de Sanct'Anna, Lisboa. Empreza da História de Por

tugal, 1900. 

GAUTHIER, Joseph e CAPELLE, Louis- Traité de Composition Décorative. Paris, Li

brairie Pion, s. d. 

GAYELAI.- L'Art Arabe. Paris, Ancienne Maison Quantin, Librairies- Imprimeries Réu

nies, s.d. 

- Geometria no espaço, Lisboa, Biblioteca de Instrução Profissional, 1908. 

GOMES, Joaguim da Conceição - Descripção Minuciosa do Monumento de Mafra, 

Terceira Edição com uma Notícia de Cintra seus edifícios e arredores, Lisboa, Imprensa 

Nacional, 1876 

GOSSET, Alphonse - Traité de la Construction des Théâtres, Paris, Librairie 



Polytechnique Baudry et C ie. Éditeurs, 1886 

GUADET, Jules - Elements et théorie de l'architecture, Paris, Librairie de la Construc

tion Moderne, 1902 - 1904 

HAVARD, Henry - L' Oeuvre de P. V. Galland (La peinture décorative au XIX siècle), 

Paris, Librairies- Imprimeries Réunies, 1895 

HENRIOLG. - La Ferronnerie Moderne, Paris, Librairie d'Art Industriel, s. d. 

- História dos Altos feitos do Marquez de Pombal, Histórias populares portuguezas, 

Lisboa, Livraria e Typographia de F. Silva, s.d. 

HOLME, Charles- Les jardins d'Angleterre / dans les comtés du nord, Paris, Bureau 

du "Studio" à Paris, 1911 

JALABERT, Aug. - Annuaire de la Société des Architectes Diplômés par le Gou

vernement, 69 ed., Paris, 1912 

JOANNE P. - Paris - Diamant. Paris, Librairie Hachette et Cie., 1890 

JOMBERT, Charles Antoine - Parallèle de l'architecture antique avec la moderne (...), 

Paris, Rue Dauphine, Chez I' Auteur (...), 1766 

- Junta da Educação Nacional, Relatório dos Trabalhos efectuados em 1933 - 1934, 

Coimbra, 1935 
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KOCH'S, Alexander- Handbuch Neuzeithicher Wohnugs-Kutur Alexander Koch's, 1914 

LACERDA, Aarão de - Chronicas de Arte, Porto, Typ. "Renascença Portuguesa", s.d. 

LACERDA, Aarâo de - O Panteon dos Lemos, Porto, 1928. 
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- Legislação, Junta da Educação Nacional, Lisboa, 1933 

LIMA, Álvaro da Silva - Princípios de Estática Gráfica, Porto, 1926 
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LOUVET, Albert - L'Art d'Architecture et La Profession d'Architecte, Paris, Librairie de 

la Construction Moderne, Éditeur, s.d. 

MACEDO, Diogo de - Gaia a de Nome e Renome, Monografia evocativa, Lisboa, 1938 

MACHADO, António Luiz de Teixeira, ABREU, José Miguel - Compendio de Desenho, 

Porto, Livraria Portuense, 1901 

MAHIELS, Armand - Le Béton et son emploi, Liege, Aug. Bénard, Imprimeur- Éditeur, 



1893 

MARTINS, Oliveira - História da República Romana. Lisboa, Livraria Bertrand, 1885 

MAUCLAIR, Camille - L'Architecture va-t-elle mourir?, Paris, Éditions de la Nouvelle 

revue critique, s.d. 

MONTEZ, Paulino - Estudos de Urbanismo em Portugal - Mafra - Um plano de 
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MORETTI, Bruno - Ospedali. Milano, Ulrico Hoepli Editore, 1935 

MOYNET, Georges - Trucs et Décors, Paris, Librairie Illustrée, s.d. 

- Musée (Le) de Sculpture Comparée du Palais du Trocadero. Paris, Armand Guérinet, 

Éditeur des Musées Nationaux, s.d. 

NARJOUX, Felix - Les Écoles Publiques / Construction et Installation [...], Paris, 

Librairie des Imprimeries Réunies, 1888 

- Oeuvre (L') de Delafosse (em postais ilustrados) Paris, Auguste Vincent, s. d. 

- Offizieller Fùher Durch Die internationale Bau fach Ausstellung Mit sonderauss 

tellungen, Leipzig, 1913. 

OSBORN, Max - Berlin, Ein Brundgaud, mid Bildun Deutche das alte und Neure Berlin 

Mit einer einleitung. s.l, s.d. 
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OSLET, G. - Cours de Construction, Paris, Fauchon et Artus, Editeurs, s.d. 

PAGUARINI, Nicolao - Commentaries /do Grande /Afonso / DALBOQUERQUE. Lisboa, 

Regia Officina Typografica, Anno MDCCLXXIV 

PALLADIO, André - Les quatre Livres de l'Architecture mis en françois, Paris, De 

l'Imprimerie d'Edme Martin, MDCL 

PALUSTRE, Léon - L'architecture de la Renaissance, Paris, Ancienne Maison Quantin, 

Librairies - Imprimeries Réunies, 1892 

PERCIER - Palais, maisons et autres édifices modernes, dessinés a Rome[...], Paris, 

Chez Ducamp (...), De l'Imprimerie de Baudoin, 1798 

PEREIRA, José - Desenho de Projecções. Lisboa, s.d. 

PILLET, Jules - Traité de Perspective linéaire / Precede du Tracé des ombres usuelles 

et suivi du Rendu dans le dessin d'architecture et dans le dessin de machines, 12g 

ed., Paris, Librairie Ch. Delagrave, 15 Rue Soufflot, 1888 

PILLET, Jules - Traité de Géométrie descriptive [...], Paris, Librairie Ch. Delagrave, 1887 

PILLET, Jules - Traité de Stéréotomie (Charpente et Coupe des Pierres) Paris, Lib. 

Ch. Delagrave, 1887 
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PIRANESI, J. B. - Oeuvres Choisies de J. B. Piranesi [...]. Paris, Auguste Vincent, 

Éditeur, 1905 

PLANAT, P. - Théorie des Poutres droites en fer et ciment, Paris, Librairie de la 

Construction Moderne Aulanier et Cie, Editeurs, s/d 

PLANAT, P. - Le Style Louis XVI / Recueil de motifs choisis d' Architecture au XVIII 

siècle, 2- ed., Paris, Librairie de la Construction Moderne, Éditeur (1905?) 

POULAIN, Roger - Écoles. Paris, Edités par Vicent Fréal et Cie, s. d. 

- Programme du Concours Internacional pour le Phebelvaist Architectural- Plan of the 

University of California, Berkeley, 1897 

RAMÉE, Daniel - Monographie du chateau de Heidelberg Dessinée et gravée pour 

Rodolphe Pfnor, Paris, A. Morel et C i e. Éditeurs, 1859 

- Relatórios das viagens de estudo (Junta de Educação Nacional), Lisboa, 1933 

REVOIL, Henry - Architecture Romane du Midi de la France, Paris V. v e A. Morel & C i e , 

Libraires- Éditeurs, 1873 

RIBEIRO, Emanuel - Livro íntimo - O Pintor Joaquim Vitorino Ribeiro - Notas de Arte 

e de Amor, Porto, Emp. Indust. Gráfica, s.d. 

RIETH, Otto - Skizzen / Architektonische und decorative / Studien und entwurfe, Leipzig, 

Baumgartner's Buchhandlung, 1896 

ROGER-MILÈS, M. L. - Dessins et modèles/La Peinture Décorative. Paris, Bibliothèque 



de la Gazette des Beaux-Arts J. Rouam & Cie. éditeurs, s.d. 

- S. A. D. G. Annuaire - Année 1914 

SANTIAGO, José Martins y - Un viaje al Escoriai. Description ordenada del Monasterio 

y Palácio erigidos por Felipe II y de las modernas casiîas del Infante y dei Príncipe, 

Madrid, Imprenta de P. Abienzo, s.d. 

SARMENTO, F. Martins - Os Argonautas, Porto, Typ. de António José da Silva Teixeira, 

1887. 

SERRASQUEIRO, José Adelino - Tratado de Geometria Elementar, Coimbra, 1907. 

- Serrurerie Moderne / Ferronnerie de bâtiment, Paris, Éditions Charles Moreau, s.d. 

SEVERO, Ricardo - O Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo / História / Estatutos/ 

Regulamentos/ Programas / Diplomas, São Paulo, 1934. 

SIEDLER, Eduard Jobst - Die Lehue von Neuen Bauen, Berlin, 1932 

SPEER, Albert - Moderna Arquitectura Alemã (bilingue),Prefaciado por Rudolf Wolters, 

Berlim, Editorial Volk und Reich, 1941 

- Style Louis XIV/ L'Oeuvre de Lepautre [...]. Paris, Armand Guérinet, Librairie d'Art 

Décoratif, s. d. 

TRÉLAT, Emile - La salubrité, Paris, Ernest Flammarion Éditeur, 1899 
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TROOST, L. - Précis de Chimie. Paris, G, Masson Editeur, 1895 

VALLOIS, Edmond - Cours de Géométrie Descriptive [...]. Paris, Gauthier- Villars, 

Imprimeur- Libraire, 1909 

VASCONCELOS, Joaquim de - Arte românica em Portugal, Porto, Ed. Marques Abreu, 1918 

VEGA, Georges Freiherm von - Logarithmische - Trigonometrisches, Berlin, 1856. 

- Vida Preciosa e Glorioso martyrio de S. Tor cato. Porto, 1910 

VILA-MOURA, Visconde de - O Pintor António Carneiro, Porto, 1931 

VILHENA BARBOSA, J. - As cidades e vilas de Portugal. Lisboa, Tipografia do 

Panorama, 1860 

- XXe. (Le) Salon des Artistes Décorateurs. Documents rassemblés par Marcel 

Chappey. Paris, Vincent-Freal et Cie., s.d. (1930) 

VIOLLET - LE-DUC, E. (Préf.) - Château de Pierrefonds - Album renfermant 22 Vues 

photographiques, Paris, Ch. Gillot Éditeur, s.d. 

VIOLLET-LE-DUC, M. - Dictionnaire Raisonné de LArchitecture Française du Xle. au 

XVIe. siècle, Paris, B. Bance Éditeur, MDCCCLVIII, 9 vols. 

XAVIER COHEN, David - Bases para Orçamentos [...] Lisboa, José António Rodrigues-

Editor, 1896 
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- Architecte (L') I Revue Mensuelle de l'art architectural ancien et moderne Publié sous 

les auspices de La Société des Achitectes Diplômés par Le Gouvernement, Paris, 

Librairie Centrale des Beaux-Arts, 1906-1914 

- Architecte (L') I Paris, Éditions Albert Lévy / Librairie Centrale des Beaux Arts / Nouvelle 

Série/1924-(1934) 

- Architecture (L') I Journal hebdomadaire de la Société Central des Architectes Fran

çais, Paris, CH. SCHMID ÉDITEUR, 1887 - ? (inc.) 

- Architectura (L') Italiana. Torino, Società Italiana di Edizioni Artistiche, Ano II - Junho 

/Ju lho , N e 9 e 10 

CHAMPEAUX, Avide - Portfeuille des Arts Décoratifs. Paris, A. Calavas - Editeur, 1888 

-1898 (inc.) 

- Concours pour l'aménagement des terrains disponibles par suite du démantèlement 

de l'enceinte fortifiée dAnvers. Anvers Edit. Comission d'études pour l 'aménagement 

de l'agglomération anversoise, 1911 

- Construction (La) Moderne. Directeur A. Planât, Paris, 1887-1895 (inc.) 

- Croquis d'Architecture / Intime Club. Publication Mensuelle, Paris, Duche &. C. i e , 1866 

-1888 (inc.) 

FARGE, L. - Les concours publics d'Architecture I Revue mensuelle / Neuvième Année, 

Librairies-Imprimeries Réunies, Paris (1906) 
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- Fer - Béton - Journal Mensuel, n9 1, Agosto de 1899. 

GUEDY, Henry (dir.) - L' Art pour tous / Encyclopédie de l'Art Industriel et décoratif, 

43e Anne Paris, Librairie Centrale d'Architecture, 1904 

PINA, Mariano (dir.) - A Ilustração, Volume I, Paris, 1884 

REIBER, Emile (dir.) - L'Art pour tous / Encyclopédie de l'art industriel et décoratif, 

Paris, A.. Morel et C i e . Éditeurs, Paris, 1864 

- Revue Des Revues et Revue d' Europe et d'Amérique. Paris, Novembro 1898 

- Revue du Contentiense de L'Architecture et du Bâtiment, Paris, 1898 - 1899. 

SAUVAGEOT, Claude / (dir) - L'Art pour tous / Encyclopédie de l'art industriel et 

décoratif, I Onzième année Paris/ V v e . A. Morel et C'e. Libraires - Éditeurs, 1872 

SAUVAGEOT, Claude / (dir) - L'Art pour tous / Encyclopédie de l'art industriel et 

décoratif. Douzième année V v e . A. Morei et C i e . Libraires - Éditeurs, Paris, 1873 

SAUVAGEOT, Claude / (dir) - L'Art pour tous / Encyclopédie de l'art industriel et 

décoratif. Quinzième Année, Paris, V v e . A. Morel et C'e., Libraires- Éditeurs, 1876 

SAUVAGEOT, Claude (dir.) - L'Art pour tous / Encyclopédie de l'art industriel et décoratif. 

Paris, V v e . A. Morel et C ie., Libraires- Éditeurs, 1879 

- "Studio (The)" Year Book of decorative Art / 1908, London, Paris, New York Offices 

of "The Studio", 1908 
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Anexo 3 - Inventário de obras do arquitecto José Marques da Silva 

' As obras não executadas estão indicadas por um asterisco 

1893 

* Concurso para o Monumento a Afonso de Albuquerque / Lisboa 

1894 

* Concurso para o Monumento ao Infante D. Henrique / Porto 

1896 

* Estação Central do Porto / l 2 projecto / Porto 

* Concurso para a Conclusão do edifício dos Jerónimos / Lisboa 

1897- 1902 

Arranjos no Hotel Avenida Palace / Lisboa 

1898-1910 

Associação Comercial do Porto / Várias obras / Porto 

1899 

Igreja de Cedofeita / Porto / Parcialmente realizada 

Moradia Augusto Leite da Silva Guimarães / Porto 

Bairro operário "O Comércio do Porto" / Monte Pedral / Porto 

Palácio da Sociedade Martins Sarmento / Guimarães 1900 

Casa Ramos Pinto e Irmão / V. N. Gaia / Decoração de interiores e modificação 

da fachada 

* Moradia Lima Júnior / Foz do Douro 

Moradia Correia de Barros / não identificada 

Mausoléu Clemente António Moreira Lobo / Ordem do Carmo / Agramonte / Porto 

Casa António Ramos Pinto / Arranjos / S. Roque da Lameira / Porto 

1901 

Tribuna-Mor da Igreja da Trindade / Porto 



1902 

Casa Correia de Matos / Guimarães 

Moradia Ramos Pinto / Granja / Vila Nova de Gaia 

* Igreja Paroquial de Espinho / Espinho 

* Liceu do Porto / Rua do Triunfo / Porto 

Arranjos na Santa Casa da Misericórdia / Guimarães 

1904 

Moradia Joaquim Soares da Silva Moreira / Rua D. João IV / Fernandes Tomás 

/Porto 

Palácio da Brejoeira / Várias Obras 

Moradia Joaquim Soares da Silva Moreira / Rua D. João IV / Porto 

1905 

Casa José Leite Nogueira Pinto (Conde de Leça) / Arranjos / Leça da Palmeira 

Prédio de rendimento / Rua das Carmelitas / Porto 

Edifício Obras Públicas / Braga 

Novo Mercado do Anjo / Obras interrompidas 

1906 

Moradia Artur Pinto Nunes / Rua Fernandes Tomás (Demolida) 

Monumento de homenagem a Joaquim Rodrigues Pinto / Companhia Aurificia / 

Porto 

Casa Nogueira Pinto / Arranjos / Leça da Palmeira 

Palacete de José Lopes Martins / Mobiliário / Decoração / Porto 

1907 

Moradias geminadas Joaquim Soares da Silva Moreira / Foz do Douro 

Jazigo Família Alexandre Martins / Porto 

Casa José Domingues de Oliveira / Arranjos / Leça da Palmeira 
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1908 

* Teatro Circo / Braga 

Assembleia de Penafiel / Penafiel 

Casa Amélia Lopes Martins / Arranjos / 1908 - 1909 - 1918 / Rua da Bovista / 

Porto 

Casa Leopoldo Mourão / Arranjos / 1908 - 1909 / Porto 

1909 

Moradia / Atelier / Praça do Marquês de Pombal / Porto 

Teatro de S. João / Porto 

Monumento dos Heróis das Guerras Peninsulares / Porto 

Casa Carlos Alberto da Rocha / Arranjos / Porto 

1910 

Coreto em S. Torcato / Guimarães 

Jazigo Família Costa / Guimarães 

1911 

Jardim de S. Torcato / Guimarães 

Jazigo António Lopes Martins / Cemitério da Lapa / Porto 

* Instalação dos Serviços Telégrafo-Postais/ Porto 

1912 

Câmara Municipal de Barcelos / Adaptações / Barcelos 

Santa Casa da Misericórdia de Barcelos / Instalações hospitalares / Barcelos 

Teatro Apolo / Palácio da Brejoeira / Monção 

* Teatro Aveirense / Remodelação / Aveiro 

1914 

Liceu Alexandre Herculano / Porto 

* Monumento ao Marquês de Pombal / Lisboa 

Grandes Armazéns Nascimento / Porto 
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1915 

Hospital da Lapa / Remodelação / Porto 

* Escola de Belas Artes do Porto / Rua Visconde de Bóbeda / Porto 

1916 

Paços do Concelho de Guimarães / Parcialmente realizados / Demolidos 

* Teatro Figueirense / Figueira da Foz 

1917 

* Caixa Económica Portuguesa / Porto 

Hospital Vizela / Remodelação / Vizela 

Palacete Conselheiro Pedro Araújo / Rua do Campo Alegre / Porto 

1918 

Liceu Rodrigues de Freitas / Porto 

Quartel e Clube dos Bombeiros Voluntários Oliveirenses / Oliveira de Azeméis 

* Estância Balnear da Curia / Equipamentos / Curia 

1919 

Prédio António Enes Baganha / Rua do Rosário / Porto 

Filial Companhia de Seguros A Nacional / Porto 

Companhia Ultramarina / Arranjos / Rua Mousinho da Silveira 

* Jazigo Augusto Campilho de Lima Barreto / Chaves 

1920 

"Palácio Conde Vizela" / Porto 

Obras Casino de Vizela / Vizela 

Casa João Baptista de Barros / Rua da Constituição / Porto 

1921 

Jazigo Familia José Lopes Martins /Cemitério da Lapa / Porto 

* Pavilhão da Exposição do Rio de Janeiro 

Moradia Francisco Costa / Guimarães 
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1922 

* Paços do Concelho de Santo Tirso / Santo Tirso 

Prédio Joaquim Emiiio Pinto Leite / Bank of London & South America / Porto 

* Escritório e Armazém Ramiro de Magalhães / Vila Nova de Gaia 

Jazigo de Ramiro de Magalhães / Cemitério de Agramonte / Porto 

1923 

Casa de Sergude / Restauro e ampliação / Felgueiras 

1924 

Intervenção urbana / Felgueiras 

1925 

Zona VI - Avenida dos Aliados / Porto 

Casa de Serralves / l 9 projecto / Rua de Serralves / Porto 

1925/28 

Prédio de rendimento / Rua Alexandre Braga / Porto 

1926 

Projecto Casa dos Magistrados / Santo Tirso 

Escadaria Alto da Vila / Santo Tirso 

Arruamentos e Jardins / Santo Tirso 

Moradia Mariano Felgueiras / Guimarães 

1927 

Mercado de Guimarães / Guimarães 1926 / 1927 

Monumento do Dr. José Domingues de Oliveira / Leça da Palmeira 

Monumento ao Pintor Marques de Oliveira / Porto 

Misericórdia de Barcelos / Várias Obras / Barcelos 

Capela funerária de Remelhe / Barcelos 

Jazigo de Manuel Francisco Leite / Guimarães 

Escola Técnica " O Comércio do Porto" / Oliveira de Azeméis 

Moradia Joaquim Ayres de Gouveia Allen / Porto 



Jazigo Família Araújo Rego / não identificado 

1928 

Moradias / Conde de Vizela / Castelo do Queijo 

1929 

* Capela de Santa Quitéria / Felgueiras 

1930 

* Casa Aureliano dos Santos Pecegueiro / Rua de Santo Ildefonso 

Monumento a D. António Barroso / Barcelos 

Santuário Eucarístico da Penha / Guimarães 

Homenagem a António Carneiro / Placa 

Jazigo Família Ribeiro de Faria / não identificado 

Casa Manuel Gil dos Reis Carneiro / Arranjos / Refojos / Santo Tirso 

1931 

* Liceu Infanta D. Maria / Coimbra 

Casa de Serralves / Porto 

1933 

* Escola de Belas Artes do Porto / Projecto / Av. Rodrigues de Freitas / Visconde 

de Bóbeda / Porto 

Monumento a João Franco / Guimarães 

* Sport Clube do Porto / Posto Náutico 

1934 

* Monumento ao Infante D. Henrique / Sagres 

* Escola de Belas Artes do Porto / Intervenção e Construção / Avenida Rodrigues 

de Freitas / Porto 

1934- 1943 

Casa de Lavoura e dependências / José de Bessa e Meneses / Barcelos 

Quinta da Granja / Remodelação e jardins / Barcelos 
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1935 

Quinta do Mata-Sete / Lordelo / Porto 

1936 

* Creche de Cedofeita / Porto 

1937 

* Escola-Patronato de Cedofeita / Porto 

Santa Casa da Misericórdia de Guimarães / Várias Obras / Guimarães 

1938 

* Intervenção Urbana / Guimarães 

1939 

* Hospital de Santo António / Ampl iação / Porto 

* Prédio de José Bessa e Meneses / Largo 5 de Outubro / Barcelos 

1940 

Prédio Rua Barjona de Freitas / Barcelos 

1941 

Fonte de Sergude / Felgueiras 

1942 

* Paços do Concelho de Guimarães / Guimarães 

1943 

* Lar de Santa Quitéria / Felgueiras 
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Anexo 4 - Subsídios para um elenco de discípulos de Marques da Silva na Academia 

Portuense de Belas Artes / Escola de Belas Artes do Porto / Escola Superior de Belas 

Artes do Porto  

Agostinho Ferreira de Almeida 1913 

Agostinho Ribeiro da Fonseca 1897 - 1960 

Agostinho Ricca Gonçalves 1915 

Alberto de Azevedo Leite 1897 - ? 

Alberto Fernandes Gomes 1894 - ? 

Alberto da Silva Bessa 1911 - 1984 

Alfredo Duarte Leal Machado 1903 - 1954 

Alfredo Evangelista Viana de Lima 1913 - 1991 

Alfredo Guedes de Oliveira 1893 - 1955 

Alfredo Rodrigo Casais Rodrigues 1915-1983 

Alfredo dos Santos Rufino 1891 - ? 

Alípio Leite Barbosa 1887 - ? 

Álvaro da Fonseca 1907 - ? 

Álvaro de Oliveira Morais 1893-? 

Américo Alarcão 1904 - ? 

António Domingues da Silva 1910-? 

António Fernando Marques da Rocha 1911 - ? 

António Ferreira da Silva Janeira 1909 - 1974 

António Fortunato de Matos Cabral 1903 - 1978 

António Jorge Rodrigues Varela 1902 - ? 

António Júlio Teixeira Lopes 1903 - 1971 

António Maria Cândido de Brito 1904 - 1989 

António Martins Rosas 1890 - ? 

António Pereira Afonso Júnior 1889 - ? 



António Soares Carneiro Júnior 

Armando Macedo de Freitas Lousada 

Arménio Taveira Losa 

Artur de Almeida Júnior 

Aucíndio Ferreira dos Santos 

Augusto Alberto Correia da Rocha 

Augusto dos Santos Malta 

Baltazar da Silva Castro 

Benardino Basto Fabião 

Bruno Alves dos Reis 

Camilo de Paiva Soares 

Carlos Augusto de Sousa 

Carlos Henriques da Silva Neves 

Carlos da Silva Ribeiro 

Cassiano Barbosa de Abreu Lima Lopes Rodrigues 

Celestino Joaquim de Abreu Castro 

Celestino Pereira Leite 

David Moreira da Silva 

Delfim Fernandes Amorim 

Dionísio Xavier da Costa Pereira 

Eduardo Raul da Silva Martins 

Emmanuel Paulo Vitorino Ribeiro 

Ernesto Camilo Korrodi 

Eugénio Gouveia Alves de Sousa 

Eurico Alexandre Ferreira 

Fausto Augusto de Gouveia 

Fernando Barbosa 

Fernando Manuel Correia da Silva da Cunha Leão 

1910-1966 

1895 - ? 

1908- 1988 

1902-? 

1895-1971 

1903-? 

1893 -? 

1891 - 1967 

1912-

1916- 1984 

1910-? 

1887-? 

1916- ? 

1884 -? 

1911 

1920 

1909 

1909 

1917-1972 

1883-? 

1906-? 

1884-? 

1905- 1985 

1921 

1892 - ? 

1891 -? 

1917 

1909- 1990 
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Fernando de Sá e Santos Ferreira 1914 

Fernando dos Santos Henriques Martins 1912- 1992 

Fernando de Sousa O. M. N. Tudela 1917 

Francisco Oldemiro N. S. Freitas Carneiro 1914 - 1965 

Francisco Alves d'Oliveira Bahut 1897- ? 

Francisco Fernandes da Silva Granja 1914- 1988 

Francisco Pinheiro da Mota Coelho 1884- 1946 

Henrique Guedes de Oliveira 1915- 1991 

Homero Ferreira Dias 1904- 1960 

Ilídio António Teixeira Braga 1896- ? 

Januário Godinho de Almeida 1910- 1991 

Jerónimo Ferreira Reis 1916- 1984 

João Baptista Ferreira 1883- ? 

João Cardoso de Moura Bessa 1895 

João Marcelino de Queirós 1892- 1982 

João Pereira Braga 1907- ? 

João Pimentel Júnior 1894- ? 

João Soares Dias 1894- ? 

João Torres Vilas 1891 - ? 

Joaquim Augusto Martins Gaspar 1897- ? 

Joaquim Gonçalves de Oliveira 1890- ? 

Joaquim Gonçalves da Silva 1890 

Joaquim Madureira 1908- 1970 

Joaquim de Oliveira Alves 1890- ? 

Joaquim Santiago Areal e Silva 1907- ? 

José António Martins de Sequeira Braga 1913- 1980 

José Cabral da Costa e Silva 1897- ? 

José da Cruz Lima 1913- ? 
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José Emílio da Silva Moreira 1895 - ? 

José Fernandes da Silva 1900 - ? 

José Ferreira Peneda 1893 - 1940 

José Luís Ferreira 1888 - ? 

José Maria Moura da Costa 1911 

José Maria Pereira da Silva 1897 - ? 

José Maria Vasconcelos 1900 - ? 

José de Oliveira Baptista 1888 - ? 

José Vieira de Oliveira 1913 - ? 

Júlio José de Brito 1896 - 1965 

Luís Almeida d'Eça 1921 

Luís Benavente 1902 

Luís Valgode Amoroso Lopes 1913 

Manuel Amoroso de Matos Lopes 1899 - 1953 

Manuel Ferreira Domingues Júnior 1908 - ? 

Manuel Heitor Guichard 1896 - ? 

Manuel Marques 1890 - 1956 

Manuel da Silva Passos Júnior 1908 - ? 

Maria José Marques da Silva 1914 

Mário Augusto Ferreira de Abreu 1908 

Mário Cândido de Morais Soares 1908 - 1975 

Mário Carlos Barbosa Ferreira 1911 - 1986 

Mário Fernandes de Andrade Pais 1891 - ? 

Mário Ferreira Bonito 1912 - 1976 

Martinho Umberto dos Reis 1904-? 

Raul Armando Nunes 1893 - ? 

Raul Pinto da Fonseca Leitão 1917-? 

Renato Vieira Álvares Montes 1908 - ? 
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Ricardo Guilherme Spratley 1905- 1932 

Rogério Buridant de Castro Martins 1920- ? 

Rogério Emílio Lopes Rodrigues 1902- ? 

Rogério Rodrigues Vilar 1898- ? 

Rogério dos Santos Azevedo 1898- 1983 

Serafim Martins de Sousa 1892- ? 

Vasco Pereira de Lacerda Marques 1909- 1972 

Veríssimo Borges de Oliveira 1892- 1950 

Vitorino José Pinto da Silva Júnior 1892- ? 
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