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Capítulo I 

N" 1 
1836 . Dezembro . 3 
Decreto com a Relação dos Empregados e Professores nomeados para a Academia Portuense 
de Belas Artes 

« DECRETO 

Hei por bem Nomear para a Academia Portuense das Bellas Artes, os Empregados, e Professores 
constantes da Relação, que faz parte do presente Decreto, e baixa assignada pelo Secretario d'Estado dos Negócios 
do Reino. O mesmo Secretario d'Estado assim o tenha entendido, e faça executar. Palácio das Necessidades, em 
três de Dezembro de mil oitocentos trinta e seis. 

RAINHA 
Manoel da Silva Passos 

Relação dos Empregados, e Professores nomeados para a Academia Portuense das Bellas Artes, a que se refere 
o Decreto da data de hoje. 

Director, com a gratificação, estabelecida na Tabeliã, Joào Baptista Ribeiro. 
Lente de Desenho, o actual Lente da Academia da Marinha, João Baptista Ribeiro. 

Substituto, Manoel José Carneiro. 
Primeiro Aggregado, João Thomaz de Carvalho. 
Segundo dito, Thaddeu d'Almeida Furtado. 
Lente de Pintura Histórica, Joaquim Rodrigues Braga. 

Substituto, Domingos Pereira de Carvalho. 
Primeiro Aggregado, Joaquim Cardoso Victoria. 
Segundo dito, José Alves Ferreira Lima. 
Lente de Esculptura, Constantino José dos Reis, actual Substituto da Academia de 
Bellas Artes de Lisboa,. 

Substituto, Francisco Pedro d'Oliveira e Sousa. 
Lente d'Arquitectura Civil, Joaquim da Costa Lima Junior. 

Substituto. 
Lente de Gravura, Raymundo Joaquim da Costa. 

Substituto, João dos Santos Mendes. 
Secretario, Henrique Ernesto d'Almeida Coutinho. 
Vice- Secretario, o Lente Substituto da Gravura, João dos Santos Mendes. 
Fiel, Antonio Joaquim Garcez, Voluntário do Regimento da Rainha. 
Dito, Antonio Joaquim Pinto, Voluntário do Regimento da Rainha. 
Secretaria d'Estado dos Negócios do Reino, em 3 de Dezembro de 1836. 

Manoel da Silva Passos » 

A.M.S. 4 



Na 2 
1838 . Novenbro. 15 
Descrição da Aula de Arquitectura Civil, de Costa Lima. 

« Descripção do estado da Aula de Architectura Civil durante o anno passado. 

Sete Alumnos voluntários frequentarão a Aula desde o dia da sua abertura, até ao ultimo dia - aliem de outras 
mPs pessoas que sem se matricularem ouvirão as prelleçoes e trabalharão simplesmente como curiosos ou 
amadores. 

Estudarão as Ordens Gregas, e Romanas - a sua justa applicaçâo - Copiarão constantemente producçoens 
clássicas neste sentido - estudarão Arithmética - Geometria elementar, e pratica - noçõens de optica - e tiserão 
algumas digressoens ao Campo, aonde se exercitarão na solução dos principaes problemas trigonométricos. 

Destes sete existem três repetentes q. continuão, e dous de novo matriculados. 
Dous desses repetentes por menos avançados - continuarão em Copias - Geometria - Arithmética - Sciencia 

do Aparelho. O terceiro está presentemente respondendo a programmas de invenção. 

A Escola necessita do seguinte. 

De - Um ou dous pentographos. 
- Duas planchetas. 
- Duas alidades. 
- Duas Bússolas - a saturação 
- Um Copiador de vidro. 
- Fitas, ou Cadeias de medir. 
- Dous ou trez - Níveis de tiro. 

Não existem pertecentes à Escola senão os livros seguintes. 

- O Curso de Mr. Blondel em 9 Volumes. 
- Recueil de Monuments Antiques par Desgodetz. 
- O novo Vignola - par le chevalier Fontana. 

Necessitão-se de mais a mais os livros que se seguem. 

1 a - Parallèle d'Architecture Ancienne et Moderne, par Mr: Chambrai. 
2s - Nouveau Traité d'Architecture, ou exposition des principaux Commentateurs de Vitruve, par Pierre Nativelle. 
3° - Traité des Maisons de plaisance, par Blondel. 
48 - Os últimos Commentas a Vignola, par Mr: Mariette. 
52 - L'iconologie historique, par La Fosse. 

Sistêma de Aparelho, par Mr: Frercier. 

D° pelo Tosca hespanhol. 

D° par Mr: Derban. 

Estes Livros acima mencionados poderão bastar. 

Porto 15 de Novembro de 1838. 

Joaquim da Costa Lima Júnior 
Manoel Moreira da Silva » 

E.S.B.A.P., Documento avulso. 5 



N« 3 
s/d 
Programa do Curso de Arquitectura 

« Escola Portuense de Batlas-Artes/Programma do Curso de Architectura Cilvil 

1a ANNO 

Os alumnos do primeiro anno principiarão a estudar os elementos do desenho geométrico , e copiarão os 
elementos das ordens gregas e romanas, terminando o anno por cópia de edifícios (plantas, alçados e cortes). 

Para exame executarão um d'estes últimos trabalhos ou as ordens e detalhes, no prazo d'um mez. 

2a ANNO 

Os do segundo anno estudarão elementos de projecções ou geometria descriptiva com applicação á 
theoria das sombras, copiarão estampas elementares de architectura ou de edifícios com aguadas a tinta da China, 
ou edifícios já existentes. 

Para exame executarão, em quinze sessões cada um, dois estudos sombreados sendo, um cópia 
d'estampa, e outro sobre um contorno dado. 

3a ANNO 

Os do terceiro anno principiarão exercícios de composição de pequenos edifícios e construcção, dados 
pelo professor; continuarão a copiar edifícios em plantas e alçados, e farão alguns exercícios práticos de levantamento 
de plantas topographicas e nivelamento. 

Para exame executarão, em seis semanas, planta alçado e corte d'um edifício sobre assumpto dado pelo 
professor. 

4fiANNO 

Os do quarto anno continuarão os exercícios de composição de dois em dois mezes, executando os 
esboços á escala pequena em cinco sessões, e passando a limpo um d'esses esboços em escala grande.. 

Para o exame executarão em dois mezes sobre assumpto dado pelo professor o projecto completo d'um 
edifício e os detalhes architectonicos, planta, corte e alçado; e sendo o esboço do projecto, á escala pequena, 
executado em cinco sessões. 

5a ANNO 

Os Alumnos d'este anno continuarão de dois em dois mezes os estudos dos annos anteriores, nas mesmas 
condições do artigo anterior. 

Para exame executarão em dois mezes um programma para um edifício sobre um assumpto dado pela 
conferencia com detalhes de construcção. 

Os alumnos de perspectiva, depois dos elementos theoricos, executarão mensalmente pelo menos dois 
problemas de applicação das regras geraes de perspectiva. 

Para exame executarão n'um mez dois problemas de perspectiva com as respectivas sombras. » 

E.S.B.A. P , Documento Avulso 6 



Na 4 
1883 . Setembro .17 
Mapa estatístico apenso ao Relatório de 1883 relativo ao ano lectivo de 1882 (adaptado) 

« Academia Portuense de Bellas Artes / Mappa estatístico das aulas diurnas no anno lectivo de 1882 a 1883, 

Disciplinas vlatricu lados Perderam Fizeram Aprovados Reprovados 

oano exame Premiados x>m distinçãc simples
mente 

Observações: oano exame 
com com 

x>m distinçãc simples
mente 

Observações: 

partido accessit 

(a) A differença 
provém de que 

Desenho 
Histórico 32 9 (a) 24 — — 2 22 — 

umalumnodo1a 

anno de dese
nho fez também 

Pintura exame do 2a an

Histórica 7 1 6 — 1 5 no. 
(b) A differença 

Esculptura 6 2 (b)5 — — 2 3 — provém de que 
umalumnodo1a 

Architecture 
Civil 48 20 28 — 1 5 19 3 

annod'esculptu-
ra fez também 
exame do 2a an

Anatomia no. 

Artística 2 2 Ao premio an
nual de desenhe 

Perspectiva 1 1 histórico concor
reram dez alu-
mnos obtendo 

histórico concor
reram dez alu-
mnos obtendo 

96 35 63 — 1 10 49 3 menção honro
sa só três. 
Ao premio an

menção honro
sa só três. 
Ao premio an
nual d'archite
cture civil "Soa
res dos Reis" 
c o n c o r r e r a m 
cinco; mas obti
veram um, o pri
meiro primeiro 
prémio;um,ose-
gundo; e um, 
menção honro
sa. 

Frequêr cia das au las nocturnas no anno lectivo de 1882 a 1883 

menção honro
sa. 

Frequêr cia das au las nocturnas no anno lectivo de 1882 a 1883 

Disciplinas Número d'alumnos 

Architecture Civil 48 

i 

7 



Numero d'alumnos individualmente contados no anno lectivo de 1882 a 1883 

Frequência Numero d'alumnos 

Só nas aulas diurnas 19 
Só nas nocturnas 26 
Nas diurnas e nocturnas 22 

Frequência das aulas nocturnas no triennio escolar de 1880 a 1883 

Annos lectivos 

Disciplinas 1880-1881 1881-1882 1882-1883 Média 

Architectura Civil 52 59 48 53 

Número d'alumnos individualmente contados no triennio escolar de 1880 a 1883 

Annos lectivos 

Frequência 1880-1881 1881-1882 1882-1883 Média 

Só nas aulas diurnas 
Só nas nocturnas 
Nas diurnas e nocturnas 

27 
25 
26 

16 
39 
24 

19 
26 
22 

20,6 
30 
24 

Academia Portuense de Bellas Artes 17 de Setembro de 1883 

João António Corrêa / Director 
Thaddeo Maria d'Almeida Furtado / Secretario » 

E.S.B.A.P. Correspondência salda para o Governo, 3s volume/6 de Maio 1882-12 Março 1887, ff. 28-28v 8 



N» 5 
1879 . Julho . 22 
Acta de Conferência Geral extraordinária para apreciação dos trabalhos de exame final dos 
alunos de Arquitectura Civil da Academia Portuense de Belas Artes 

« Aos vinte e dous do mez de julho de mil oitocentos setenta e nove se abrio sessão de conferencia geral 
convocada extraordinariamente afim de graduar o merecimento dos trabalhos d'exame final de dous alumnos 
obrigados da aula d'architectura civil da Academia Portuense de Bellas-Artes para, o curso de engenheiros 
geographos da Academia polytechnica do Porto. Foi presidida esta sessão pelo Exmo Snr Conde de Samodães 
Vice-Inspector achando-se presentes o Director interino professor d'esculptura; os académicos de mérito Guilherme 
Antonio Corrêa e Antonio Soares dos Reis; os professores de pintura, de desenho e d'architectura e o substituto de 
pintura faltou por incommodo de saúde a académica de mérito D. Francisca d'Almeida Furtado. Não se leo a acta 
da ultima acta digo sessão de conferencia geral por ja ter sido lida e asignada por todos os membros que a ella 
estiveram presentes. Passou-se a examinar os mencionados trabalhos constando da reducção da planta provisória 
dos campos inundados pelas cheias do Mondego, e desenho da carta de tringulação geodésica de primeira ordem 
de Portugal pelo alumno Antonio Franco Frazão; e da reducção da carta topographica da barra do Porto pelo alumno 
José Joaquim Dias; depois do que corrido o escrutínio sechreto sobre os respectivos trabalhos achou-se o seguinte 
resultado: o alumno Antonio Francisco Frazão, foi approvado com quinze valores, e o alumno José Joaquim Dias foi 
egualmente approvado com quinze valores. Em seguida obtendo a palavra o professor de desenho e secretario disse 
que, tendo ja regressado do estrangeiro os dous pensionarios do Estado João Marques da Silva Oliveira e António 
Carvalho da Silva Porto, antigos e distintos alumnos d'esta Academia, que muito tem sido enriquecida com os estudos 
que durante mais de cinco annos executaram em França e na Italia, o primeiro em pintura histórica, e o segundo em 
pintura de paisagem, propunha que fossem ambos nomeados académicos de mérito em premio do muito que n'esses 
paises acreditaram esta Academia tanto por esses mesmos estudos que lhe grangearam distincções e medalhas, 
como pelo seo irreprehensivel procedimento; - o corpo académico approvou unanimemente esta proposta, declarando 
que, se não houvesse inconveniente devia egualmente ser nomeadao académico de mento o também antigo e 
distincto alumno d'esta Academia, e actualmente chefe da repartição technica de caminho de ferro do Douro Thomaz 
Augusto Soller: - o secretário disse que não havia inconveniente algum pois que tendo apresentado o mesmo Shr na 
exposição triennal de Bellas-Artes de 1874 o projecto, planta e corte d'uma galaria de pinturas, projecto que foi muito 
apreciado pelo gosto artístico e mimo d'execuçâo elle secretário lhe pedira que o offerecesse á Academia, o que 
o dito Sftr Soller fez immediatamente da melhor vontade como consta da acta da conferencia ordinária de 30 de Junho 
de 1875, e que esse projecto se achava na respectiva aula d'architectura civil: resolvemdo-se por conseguinte que 
se representasse a Sua Magestade para que Dignasse confirmar a nomeação d'academicos de mérito relativamente 
aos três mencionados artistas . - Em seguida o secretario disse que apezar de não ser da alçada da Conferencia geral 
o que hia a expor, parecia-lhe conveniente aproveitar a occasião para participar que dias antes o distincto académico 
de mérito Antonio Soares dos Reis o havia procurado na secretaria para lhe dizer que depois de fazer entrega do 
busto em mármore do professor de grego do Lyceu Nacional do Porto Domingos d'Almeida Ribeiro este Snr lhe 
offerecera como brinde a quantia de vinte libras (90S000 reis) que elle não quizera aceitar, mas que o offerente liras 
entregara com o fim de que dispuzesse d'ellas como bem lhe parecesse: - que então elle Soares dos Reis se lembrara 
de as offerecer á Academia para as collocar de modo que o seo juro ainda que pequeno servisse para prémios 
annuaes aos alumnos que mais se distinguissem em esboços de composição em pintura, esculptura e architectura: 
- que elle secretário recebera com effeito os 90$000 reis, louvando, como era de justiça, a ideia da offerta, mas dissera 
que havendo em breve de têr logar esta conferencia, daria parte d'esta resolução, e n'ella se trataria do modo mais 
conveniente de realizar os desejos do offerente. O Exmo Shr Vice-Inspector começou por declarar que sentira summo 
prazer ao ouvir o que acabara de dizer o secretario relativamente á offerta que tão bizarramente fizera a esta Academia 
o mui distincto académico Antonio Soares do Reis, offerta tanto mais de louvar quanto era verdade partir d'um artista 
que de certo não seria mui rico de meios pecuniários, mas que provava bem o quanto elle tinha em vista promover 
o progresso das bellas-artes por meio do estimulo; por isso não podia deixar de lhe dar os mais sinceros 
agradecimentos em seo nome e no de todos os membros do conselho de quem elle se julgava fiel interprete: - que 
era de opinião que esse premio, qualquer que fosse o modo por que viesse a ser conferido devia têr a denominação 
de premio Soares dos Reis: - que em quanto á collocação das vinte libras sterlinas julgava melhor que se comprassem 
duas inscrições d'assentamento mas que essa quantia não era suficiente; que também se podia comprar uma 
obrigação predial digo de credito predial, mas que, alem de não ser ainda sufficiente aquella quantia, tinha o 
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inconveniente de ser sorteada todos os semestres, cousa que não convinha: - o secretario disse que julgava melhor 
que se comprassem duas inscripções d'assentamento, que elle estava prompto a dar o dinheiro que faltasse: sua 
Ex3, o Snr Inspector disse logo que elle também se prestava a isso da melhor vontade: o académico de mérito Soares 
dos Reis manifestou immediatamente desejos de ser elle quem desse esse dinheiro por isso que sendo elle o auctor 
da offerta desejava fazel-a completa, uma vez que se não offendessem com isso os dous Snres que acabavam de 
prestar-se a dar do seo bolso o que faltasse para a alludida compra, e conveio-se em annuir aos desejos do illustre 
académico. Pelo que toca aos prémios discutio-se se seria melhor dar os seis mil reis de juros n'um anno ao alumno 
que melhor fizesse o esboço em pintura no anno seguinte ao que melhor o fizesse em esculptura, e no terceiro anno 
ao que melhor o desempenhasse em architectural ou se seria preferível cunhar medalhas que não tivessem mais 
de dous mil reis de valor, inclinando-se para este systema o académico offerente por isso que d'esté modo podiam-
se distinguir três prémios annuaes se em todos aquelles ramos apparecessem alumnos dignos d'elles. O secretario 
disse que a Academia tinha mandado fazer o cunho para as medalhas d'ouro e de prata segundo a lei de orçamento 
do 1o de dezembro de 1842, que esse cunho foi executado em Lisboa pelo gravador A. F. Gerard, cunho que depois 
de prompto e pago ficou depositado na casa da moeda para se cunharem la as medalhas quando a Academia 
precisasse por isso que aqui no Porto não havia n'esse tempo balancés que servissem para aquelle fim: com tudo 
parece-lhe que aquelle cunho não serviria porque havia sido feito expressamente para poder servir tanto para as 
medalhas de prata para os prémios annuaes de desenho como para as medalhas d'ouro para os concursos magnos 
triennaes de pintura, esculptura e architectura, e o valor é muito différente do que aquelle que agora se pretende: - o 
académico Soares dos Reis disse que como as medalhas que elle propunha só deviam ser distribuídas nas sessões 
publicas julgava melhor não tratar agora d'isso porque d'aqui até la poderia ser que elle obtivesse os meios precisos 
para mandar fazer o respectivo cunho, e assim se resolveo, e não havendo mais que tratar se levantou a sessão. 

Conde de Samodães / Vice-Inspector 
Manoel da Fonseca Pinto / Director interino 
Guilherme Antonio Corroa / Académico de mérito 
Antonio Soares dos Reis / Académico de mérito 
João Antonio Corrêa 
Thaddeo Maria d'Almeida Furtado 
José Geraldo da Silva Sardinha 
Francisco José Resende » 

E.S.B.A.P., Conferências Gerais (1),tt 80-82 



N ! 6 
1885 . Março . 23 
Relatório do concurso ao logar de pensionário do Estado na classe de Escultura. 

« Relatório de todos os factos e circunstancias que recorreram durante a execução das provas de concurso 
ao logar de pensionário do Estado na classe d'esculptura, em conformidade com o programma respectivo, publicado 
no Diário do Governo de 16 de Julho de 1884, na 158. 

Conforme a resolução tomada em conferencia ordinária de 4 de Outubro de 1884, annunciou-se que as duas 
primeiras provas começariam no dia 15; e com effeito n'este dia ás 9 1/2 horas da manhan, o jury preparatório 
composto do Director professor de pintura, do professor d'esculptura, e do professor jubilado secretario, escolheu 
a posição do modelo vivo na aula do nú . 

Chamados os três concorrentes, Antonio Molarinho da Costa Ramos, Thomaz Figueiredo d'Araujo Costa 
e António Teixeira Lopes, recommendou-se-lhes que fixassem bem a posição do modelo, pois havia de ser copiado 
em desenho por todos successivamente e do mesmo ponto de vista. 

Depois d'isto tiraram á sorte o numero que devia indicar aquelle que primeiro havia de começar a respectiva 
prova, e sahiu o numero ao concorrente Antonio Teixeira Lopes, 

Passou-se em seguida ao gabinete do professor de pintura para ahi escolher o que devia constituir a 
segunda prova, isto é, a cabeça d'expressào pelo modelo vivo: escolhida ella, foram introduzidos os concorrentes, 
a fim de ficarem todos sabendo a posição da cabeça e hombros que devia ser egual para todos; e tirando á sorte 
quem havia de começar esta prova, cahiu o numero um no concorrente Thomaz Costa. 

O concorrente Teixeira Lopez entregou a primeira prova competentemente assignada á uma e meia da 
tarde do dia 21 d'Outubro, e o concorrente Thomaz Costa entregou modelada em barro a segunda prova, no dia 23, 
dando-se-lhe o dia 24 para moldai- a em gesso. O concorrente Molarinho começou a primeira prova no dia 22 
d'Outubro, e entregou-a assignada no dia 28. 

O concorrente Teixeira Lopes começou a segunda prova no dia 25 d'outubro, e entregou—a modelada em 
barro no dia 4 de novembro, dando-se-lhe o dia 5 para moldal-a em gesso. O concorrente Thomaz Costa começou 
a primeira prova no dia 29 d'outubro e entregou-a assignada no dia 5 de novembro. O concorrente Molarinho começou 
a segunda prova no dia 6 de novembro, e entregou-a no dia 14, dando-se-lo dia 15 para moldal-a em gesso. 

Havendo-se resolvido que, por falta de casa, se construíssem no Atheneu D. Pedro três gabinetes para que 
os três candidatos executassem a sua terceira prova simultânea e separadamente; mas achando-se o dito Atheneu 
impedido por causa da exposição triennal de bellas artes, resolveu-se que essa exposição durasse só um mez, e 
que logo depois se procedesse aos trabalhos precisos para se começar a mencionada prova. Havendo porém 
chegado muito tarde de Paris os trabalhos que constituíam a remessa dos estudos no seu 4s anno do pensionário 
Sousa Pinto, e julgando-se que para elles serem devidamente apreciados pelo publico, era indispensável prorogar 
a exposição, resolveu-se que se construíssem immediatamente na aula d'esculptura três gabinetes, e que se 
comprassem as estufas necessárias para elles; isto deo logar a que só no dia 18 de dezembro estivesse tudo prompto, 
annunciando—se em seguida que os candidatos se apresentassem no dia 20 ás oito horas da manhan. Compareceram 
effectivamente n'este dia e hora, e foram-lhes lidos os seis pontos, que previamente haviam sido escolhidos. 
Lançados depois n'uma urna e revolvidos, foi pelo candidato que primeiro havia dado o seu nome ao concurso 
extrahido o seguinte 'Catão preparando-se para o suicídio". Tiraram em seguida á sorte o gabinete em que cada um 
tinha de executar esta terceira prova, sahindo o numero um a Antonio Teixeira Lopes, o numero dous a Thomaz Costa, 
e o numero très a Antonio Molarinho da Costa Ramos. Recommendou-se-lhes que, feito em barro o esboço do 
assumpto, deviam depois fazer um esquisso a lapis e assignal-o para que, no caso de se quebrar ou inutilisar aquelle, 
podesse este servir para a verificação de se não terem afastado das linhas geraes no trabalho definitivo; que este 
trabalho não podia começar senão depois de férias, isto é, no dia 7 do seguinte mez de janeiro; que cada um délies 
devia escolher o modelo, e que a Academia punha á sua disposição a quantia de treze mil e quinhentos reis a cada 
um para despesas com o dito modelo. Com effeito, no dia 7 de janeiro, compareceram todos os candidatos com os 
competentes homens modelos, e entraram para os seus respectivos gabinetes, ficando cada um deles com o esboço 
em barro que do assumpto havia feito no espaço d'oito horas no dia 20 de dezembro ultimo, e guardando o jury 
preparatório o respectivo esquisso a lapis. Quarenta dias então depois, isto é, no dia 24 de Fevereiro deram por 
prompta esta ultima prova. Reunido n'esse dia o jury preparatório e examinando o trabalho de todos os concorrentes, 
foram estes autorisados a moldal-o em gesso, ficando esta operação ultimada sem inconveniente algum no dia 3 
do presente mez de março. Foram depois reunidas todas as provas e conduzidas para o Atheneu D. Pedro, onde foram 
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collocadas convenientemente, e expostas ao publico por espaço d oito dias successives na conformidade do 
respectivo programma. Academia Portuense de Bellas Artes aos 5 dias do mez de Março de 1885. 

João Antonio Correia 
Antonio Soares dos Reis 
Thaddeo Maria d'Almeida Furtado 

'., Correspondência saída para o Governo / 3* volume - 6 Maio 1882 -12 Março 1887,ff57v.-59 1 2 



Ns 7 
s/d 
Programa do Curso de Desenho Histórico 

« Escola Portuense de Bellas-Artes/Programma do Curso de Desenho Histórico 

1a ANNO 

Começarão os alumnos d'este anno por copiar da estampa os elementos de figura, continuando 
progressivamente até contornarem figuras inteiras. Passarão depois a desenhar contornos de cabeças, copiadas 
do gesso, com indicação de sombras. 

O exame final d'este anno constará do contorno d'uma figura inteira, copiada d'estampa, e do contorno 
d'uma cabeça, copiada do gesso com indicação de sombras, tendo duas semanas para cada prova. 

2s ANNO 

Os exercícios d'este anno serão os mesmos do primeiro anno, com a única differença de que todos os 
desenhos devem ser sombreados. 

O exame final constará d'uma figura inteira copiada d'estampa e uma cabeça copiada do gesso, sendo 
sombreados ambos estes desenhos, e tendo duas semanas para cada prova. 

3s ANNO 

Durante este anno occupar-se-hão os alumnos em copiar do gesso troncos, extremidades , e academias 
desenhadas do natural. 

O exame final d'este anno constará do desenho d'um tronco sombreado, copiado do gesso e da cópia 
d'uma academia desenhada, tendo um mez para ambas estas provas. 

4a ANNO 

Continuarão os alumnos d'este anno os estudos do anno precedente, incluindo a cópia de estatuas, e 
desenharão o modelo vivo. 

O exame final d'este anno será o desenho sombreado d'uma estatua copiada do gesso, tendo para esta 
prova dez dias úteis. 

5a ANNO 

Continuar-se-hão n'este anno os estudos do gesso e do modelo vivo. 
Os alumnos d'este anno desenharão para exame final uma figura d'estudo do modelo vivo e outra do antigo, 

tendo quinze sessões para ambas estas provas. 

Além d'isto haverá todos os annos um concurso especial a um primeiro e a um segundo premio (quarenta 
ou vinte mil reis), ao qual serão admittidos todos os alumnos dos diversos annos do curso de desenho. Este concurso 
constará d'um estudo sombreado pelo antigo feito durante dez sessões. 

Todos os concorrente que não obtiverem premio poderão receber diplomas de menção honrosa em 
relação com os valores alcançados. 

Os alumnos do 3a, 4a e 5a anno serão obrigados a fazer estudos anatómicos, copiados ora d'estampas, 
ora de gesso alternadamente com os estudos ordinários, sendo obrigados a apresentar trimensalmente uma ou mais 
provas á apreciação da conferencia. 

As pessoas do sexo feminino que frequentarem a escola de bellas-artes são obrigadas a todos os estudos 
e provas, exigidas aos alumnos, excepto ao estudo do modelo vivo. » 

E.S.B.A.P., Documento avulso 13 



Na 8 
1886 . Janeiro . 23 
Programa do Concurso para pensionista do Estado, em Arquitectura civil 

« Programma/do concurso para a admissão d'um pensionario do Estado que deve estudar architectura civil em 
países estrangeiros. 

Art8 1 - Perante a Academia Portuense de Bellas Artes está aberto concuso por espaço de trinta dias a contar da data 
da publicação no Diário do Governo do presente programma para o logar de pensionario, que fora do pais vá estudar 
architectura civil. 

Art2 2a - Os concorrentes devem requerer ao Inspector da Academia, provando por documentos: 1°, que são 
portuguezes ou estão naturalisados; 2a, que têm mais de 18 e menos de 25 anos; 3a, que têm bom procedimento moral 
e civil; 4a, que estudaram com aproveitamento architectura civil nas academias nacionaes, ou sob a direcção de 
professor acreditado, e não hajam feito o curso especial em paises estrangeiros. 

Art8 3a - Terminado o prazo do concurso, o director da Academia mandará affixar na porta d'esté estabelecimento o 
dia e hora em que hão de começar os trabalhos do concurso. 

Art0 4a - Quando algum dos candidatos esteja legitimamente impedido de comparecer aos actos do concurso, 
executa-se o disposto no art017§§, 1a, 2a e 3a do decreto de 27 de Setembro de 1854 em tudo o que foi applicavel a 
este concurso. 

Art8 5a - O candidato escolhido irá para as escolas ou estabecimentos que o Governo escolher sob proposta da 
Academia. As obrigações e direitos do alumno pensionario durante o tempo dos seus estudos devem ser fixados 
e regulados em instrucções propostas pela Academia e approvadas pelo Governo, das quaes se dê conhecimento 
aos candidatos antes do concurso. 

Art8 6a - A pensão do alumno fora do Reino é de 650$00O reis. A pensão é concedida por cinco annos, e vence-se desde 
o dia em que o alumno se apresentar ao Representante de Portugal no logar para onde fôr mandado, devendo o 
pensionario remetter para a Academia os trabalhos de cada anno a tempo de serem julgados por esta, a fim de ihe 
ser auctorisada a continuação da sua pensão no anno seguinte, ou retirada conforme a proposta da Academia em 
resultado do julgamento d'esses trabalhos. Ao pensionario é abonada a quantia de 120$000 reis para despezas de 
transporte. No caso de permanecer em Paris os três primeiros annos com reconhecido aproveitamento poderá, sob 
proposta da Academia, ser enviado para alguma das principaes cidades d'ltalia estudar nos últimos dous annos. 

Art8 7a - As provas do concurso são as seguintes: 1a Copiar do natural um edifício limitado (planta e alçado) escolhido 
pelo jury preparatório na escala que este designar e no espaço de dez sessões de seis horas. 2a Desenhar um 
ornamento do gesso escolhido pelo jury em dimensões por este designadas e no espaço de seis sessões de três 
horas. 3a Resolução d'um problema de geometria descriptiva em oito horas. 4a Projecto d'um edifício tirado á sorte 
d'entre seis pontos escolhidos pelo jury, sendo o esboço feito em dez horas dentro de gabinete fechado, e posto a 
limpo em trinta dias úteis. 
Art8 8a - As provas do candidato escolhido ficam sendo da propriedade da Academia. 

Art8 9a - Para presidir aos trabalhos do concurso nomeia a Conferencia ordinária um jury composto de três professores 
e, na falta d'estes, d'academicos de mérito, exercendo um dos vogaes as funções de secretario. 

Art810a - O jury preparatório faz os pontos, assiste á tiragem d'esses pontos, e regula o mais que julgar conveniente 
e necessário para a execução das provas do concurso. 

Art8 118 - Á proporção que vão findando as provas, o secretario do jury preparatório as vai recebendo dos concorrentes, 
e relaciona-as. 
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Art0 12a - O jury preparatório nomeia um dos seus vogaes para organisar a exposição de todas as obras dos 
concorrentes. Esta exposição, anunciada opportunamente em algum dos jornaes mais lidos, deve estar aberta ao 
publico por oito dias successivos. 

Art5 13a - A Conferencia geral da Academia, constituída em jury definitivo, depois de lido o relatório circunstanciado 
de todo o processo seguido pelo jury preparaório durante a execução dos trabalhos e, em vista das provas dos 
candidatos, procederá á votação sobre o mérito absoluto e relativo de cada um dos concorrentes do mesmo modo 
que se pratica nos concursos para o magistério. Em egualdade de circunstancias será motivo de preferencia a 
apresentação de documentos comprovativos de conhecimentos superiores nas sciencias mathematical e de 
construcção. 

Art9 14° - o Inspector faz subir á presença de Sua Magestade pela Direcção Geral de Instrucçâo Publica todos os 
documentos que foram presentes ao jury no acto da votação, a acta da sessão em que se procedeo a esta votação 
e a proposta definitiva do pensionado. Em Conferencia ordinária de 15 de Janeiro de 1886. Conde de Samodães. 
Inspector. » 

E.S.B.A.P., Correspondência saída para o Governo /3 a volume -6 de Maio 1882- 12 Março 1887, ff 74-76. 15 



Ns 9 
1887 . Junho . 7 
Carta de Tomás Costa à Academia Portuense de Belas Artes, relatando a sua actividade como 
bolseiro em Paris 

« Ulmo Amigo Snr. Thaddeo - Estamos aproximadamente na época da minha segunda remessa e o meu 
desejo era mostrar a Academia que não devia julgar pelos estudos que tenciono remetter, do meu aproveitamento 
no decurso de dois annos, pois visava a emprehemdimento maior, não quero dizer com isto que lhes enviarei uma 
obra prima, mas sim, provas que melhor definissem os progressos que tenho feito, as quaes Mr. Felguiére, repetidas 
vezes tem observado a ponto de me convidar a trabalhar no seu atelier particular caso eu podesse dispor de tempo. 
No ultimo concurso de ronde - bosse tive uma menção honrosa com uma figura de mulher, quase tamanho natural, 
fil-a em metade do tempo que os meus camaradas trimano, porque tinha passado a outra metade a fazer o concurso 
definitivo do prix Lauzel em que só dez alumnos são admittidos depois de terem feito as provas eliminatórias. 

Pois essa ronde-bosse. se eu dispozesse de recursos tel-a-hia aproveitado para a mandar em vez de a 
deitar á caixa do barro. Hoje ainda que eu quizesse enviar provas mais serias era-me duplamente impossível, porque 
dois obstáculos se levantam a impedir-me: 1a a condição imposta pela Academia de pagará minha custa a moldagem 
dos estudos e até o próprio encaixotamento, o que já é razão bastante para não poder satisfazer a minha vontade. 
2a Um encommodo que me veio ultimamente e que ha mez e meio me tem impossibiltado d'ir á escola porque não 
posso estar de pé. Esse encommodo é uma hydrarthrose n'um joelho; é d'um tratamento bastante demorado e 
offerece bastante gravidade. Como este tratamento é dispendioso a exiguidade dos meus recursos me obrigará 
talvez, pela primeira vez a entrar n'um hospital. Tenho sacrificado todo o meu tempo a minha saúde e a maior parte 
da minha pensão ao estudo, não tenho aplicado improficuamente o meu tempo, nem recreativamente a parte da 
pensão de que posso dispor por pequena que seja, pois creio que algum direito tenha a certos recreios entre muitos 
dos quaes bastantes elementos ha, para a educação d'um artista. Nem sempre se vive em um meio tao desenvolvido 
tão activo e tão progressivo como este, e é por esta razão que a Italia não me chamará tão cedo. Os grand prix que 
vão para Roma justificam bem todos os annos a minha opinião. Estou desesperado porque não posso trabalhar, 
portanto pedia o favor de me conceder um prazo maior até que eu possa trabalhar para poder fazer a remessa. Tenho 
no Salon um busto d'uma creança que talvez mande. Quiz apresentar no Salon d'esté anno um trabalho mais 
importante, mas a frequência da escola não me permittiu concluil-o. Apezar do meu encommodo não pude deixar d'ir 
ao Salon. Estive lá a primeira vez no dia do vernissage e mais duas vezes ultimamente. A melhor esculptura este 
anno é a Diana de Mr. Falguière. A medalha d'honra nâo prova coisa alguma porquanto ella é dada sucessivamente 
áquelles que ainda não a têm tido. Não ha photographias á venda da estatua do meu professor senão ter-lhe-ia 
mandado uma. Peço o favor de me recomendar aos collegas de V. Ex§ e sou sempre com toda a consideração e 
estima. De V. Ex* / Thomaz Costa. Paris 7 de Junho de 1887. » 

E.S.B.A.P., Correspondência de Bolseiros da Academia Portuense de Belas Artes, ff. 46-48 16 



N* 10 
1887 . Maio . 12 
Carta de Miguel Ventura Terra à Academia Portuense de Belas Artes sobre a sua actividade de 
bolseiro em Paris 

« Exmo Senhor Thaddeo. Recebi com o maior prazer a carta de V. Ex° e agradeço os parabéns com que 
me honram V. Ex3 e os seus collegas. Tenho a participar-lhe que no dia 9 entrei no atelier de Mr. André a quem fui 
apresentado no dia 7. Este atelier é da escola, e se não escolhi antes atelier externo é porque o melhor que é o de 
Mr. Pascal, tem tido nos últimos annos um mau resultado, o contrario que acontece no de Mr. André que é hoje o mais 
considerado não só pelo magnifico professor, como pela boa escolha d'alumnos que em grande quantidade ahi 
fazem o seu curso. Com relação aos modelos d'architectura em que V. Ex* me falia, não encontro nada novo, são quasi 
tudo collecçoes a que pertencem os modelos que existem n'essa Academia. No catalogo que n'esta ocasião envio 
encontrará V. Ex3 todas as collecçoes publicadas pela casa Mourocq a única que eu conheço editora d'esté género 
de trabalhos e aquellas que eu indico com um pequeno signal são as que eu acho mais interessantes para os primeiros 
estudos de architectura e não indico signaes especiaes sobre cada uma das estampas porque não sei a quantidade 
de que ahi poderão precisar; peço portanto a V. Ex3 que m'o diga e mesmo á vista d'esse catalogo a qualidade, e 
eu me encarrego de fazer a escolha, e mesmo se quizer de as fazer remetter para ahi. Desculpe-me agora V. Ex3 de 
eu lhe fallar d'um asumpto sobre o qual vou expor, mas se o faço é porque isso me preocupa bastante n 'esta occasião. 
Eu entro brevemente no sorteio do serviço militar e como a minha freguezia dá sempre um contingente para esse fim 
grande relativamente, eu tenho quasi a certeza de obter um numero que me force a pagar o que exigem aos que, 
sahindo-lhe em sorte não se apresentam para fazer o serviço. V. Ex3 sabe que me será difficil dispor d'essa quantia 
e por isso pedia-lhe de ter o incomudo de me dizer o mais breve possível se a questão de eu estar aqui pensionado 
pelo governo me pode izentar de eu entrar no sorteio durante o tempo que aqui devo estar. 

Obsequeia-me muitíssimo esclarecendo-me a esse respeito para que eu saiba o que devo fazer. Creía-
me V. Ex3 sempre o seu maior respeitador e mais humilde creado. 

Paris, 12 de Maio de 1887 - Miguel Ventura Terra. 

Com relação ao Bermudes, creio que elle terá estudado alguma cousa estando contudo muito longe de 
cumprir o seu dever. Ainda não entrou, nem pensa em entrar em d'atelier d'architectura se bem que já d'ahi lhe 
mandaram o dinheiro preciso para esse fim por elle se ter queixado de que a pensão não chegava. Matriculou-se nas 
Artes Decorativas, onde frequenta, não sei que mas é preciso que V. Ex3 saiba que as artes decorativas estão para 
as bellas-artes em Paris, como as novas Escolas Industriaes estão para as bellas-artes no Porto. Prepara-se para 
o proximo concurso d'entrada na Escola e para o qual forma projectos de que pode tirar resultado, mas que também 
lhe podem ser fataes: estes projectos são muito frequentes n'elle. Tem praticado aqui scenas que são verdadeiramente 
ridiculas, e ás vezes ... vergonhosas possuindo por isso pouca sympathia entre as pessoas que o conhecem. Só 
quando for a Portugal é que poderei contar a V. Ex3 detalhes a este respeito muito interessantes. Terra » 

E.S.B.A.P., Correspondência de Bolseiros da Academia Portuense de Belas Artes, ff. 73-75 17 



N« 11 
1887 . Novembro . 19 
Carta de Miguel Ventura Terra à Academia Portuense de Belas Artes, como bolseiro do estado, 
sobre uma viagem a Paris 

« Seixas 19 de Novembro 1887 . - Exmo Snr. Thaddeo. Accuso a recepção de duas cartas de V. Ex* e 
agradeço o cuidado que dispensou em meu benefício para a brevidade com que me devia ter sido mandado abonar 
a quantia para as despezas da minha viagem para Paris. A segunda carta de V. Ex2 deixa-me alguma duvida, pois 
que não sei se a ordem a que se refere foi enviada para essa Academia ou para Londres. Egualmente desejo saber 
se essa ordem representa immediatamente o dinheiro, enfim, o que desejo saber é se partindo d'aqui vou encontrar 
ahi no Porto a quantia que me é abonada pelo Governo. Ha três dias que estou de cama curando uma forte constipação 
acompanhada d'uma angina que felismente nâo tem ido muito por diante; espero levantar-me amanhã, e partir para 
Paris na terça ou quarta-feira, mas antes d'isso desejo e peço a V. Ex8 mais o incommodo de me mandar dizer as 
explicações que acima lhe peço com a maior brevidade. Queira desculpar-me, e creia na dedicação sincera e 
respeitosa do Ca de V. Ex1 Mt* Obr2/ Miguel Ventura Terra. » 

E.S.B.A.P., Correspondência de Bolseiros da Academia Portuense de Belas Artes, f. 78 



Ns 12 
1889 . Março . 30 
Relatório do Júri preparatório do Concurso de Pensionistas em Arquitectura Civil em que 
participaram José Marques da Silva, Adães Bermudes e Júlio Cézar Bizarro 

« Senhores: 

O Jury preparatório a quem foi commetida a direcção dos trabalhos do concurso para a escolha d'um 
pensionista que vá aperfeiçoar-se no estudo d'architectura nos paises estrangeiros vem relatar-vos a maneira porque 
se houve no desempenho d'esse encargo e expor-vos, conjunctamente com uma analyse bastante desenvolvida 
das diversas provas executadas pelos concorrentes na conformidade do programma approvado por portaria de 23 
de Junho de 1888, as conclusões a que chegou em vista da mesma analyse; conclusões cuja rectidão e imparcialidade 
vós apereciareis com aquelle clarado critério e amor de justiça que são a garantia e a força d'esta Academia a que 
todos nos honramos de pertencer. 

Sâo em numero de trez os candidatos á pensáo: José Marques da Silva, Arnaldo Redondo Adães 
Bermudes e Júlio Cézar Bizarro, este ultimo alumno do 2s anno do curso especial d'architectura d'esta Escola, e os 
dois primeiros alumnos da Academia Portuense de Bellas Artes. 

Todos os candidatos instruíram os seus requerimentos com os documentos exigidos no programma, 
accrescentando a estes certidão d'exame de portuguez e francez no Lyceu do Porto e das disciplinas de desenho 
histórico e esculptura na já citada Academia Portuense, o candidato José Marques da Silva. 

O candidato Adães Bermudes, addicionou-lhe um certificado do Director da Escola Nacional e especial 
de Bellas Artes de Paris, provando que nunca ahi foi admittido a cursar os estudos, e outro do Director da Escola 
Nacional das Artes Decorativas da mesma cidade, provando que ahi só frequentou o curso de Bosse fragmentaire 
de 7 a 12 de Março de 1887. Mostrou igualmente por documento, ter feito estudos de desenho histórico e d'esculptura 
na Academia Portuense de Bellas Artes. 

Finalmente o candidato Júlio Cézar Bizarro accrescentou àqueles documentos os seguintes: certidão 
d'exame de portuguez 2a anno; dita dos exames de francez, do 2a anno de mathematica, da 1â parte da lingua latina, 
da 1s parte de geographia e de elementos de physica, chimica e historia natural, no Lyceu de Lisboa; dita d'exame 
de physica geral e suas applicações e da 1a cadeira de mathematica e dita d'exame da 58 cadeira, toda, dos Instituto 
Industrial e Commercial de Lisboa, com approvação em todas as disciplinas mencionadas. 

Em uma reunião preliminar do Jury preparatório foi resolvido que a natureza das provas, a sua duração e 
a ordem dos trabalhos seriam, em tudo, as mesmas que no último concurso aberto n'esta Escola para a mesma 
especialidade por portaria de 16 de Junho de 1887. 

Em virtude d'esta deliberação celebrou este jury em 18 d'Outubro de de 1888, ás 8 horas da manhã a sessão 
d'inauguraçâo dos trabalhos, sendo pelo Secretario dada leitura, em presença dos concorrentes dos seis pontos 
numerados relativos á 1s prova, consistindo trez d'elles em assumptos para modelação d'ornato e os outros trez para 
desenho aguarelado, e todos de composição decorativa como disciplina do 4o anno segundo dispunha o programma 
do concurso. 

Na tiragem á sorte estrahiu da urna e rubricou o Snr. Bermudes, por consenso dos seus colegas, o seguinte 
ponto com o numero 1, para modelação d'ornato: Candelabro de 3 pés, visto por uma das faces, no estylo do 
renascimento. 

A maior dimensão d'esté trabalho será de 0,80 m. 
Passando-se, acto continuo, á instalação dos candidatos nos seus gabinetes de trabalho, foram estes 

distribuídos egualmente á sorte, cabendo o Na 1 ao Snr. Bermudes, o Na 2 ao Snr. Marques da Silva e o Ns 3 ao Snr. 
Bizarro. 

Estes gabinetes ficaram guardados á vista permanentemente, por um empregado, até 
ao fim do concurso. 

Ás 4 horas da tarde de 29 d' Outubro, compareceu o Jury á entrega d'esta 1â prova que foi vasada em gesso 
nos dias immediatos sob as vistas dos concorrentes. 

No dia 5 de Novembro seguinte reuniu novamente o Jury preparatório ás 8 horas da manhã para se proceder 
á tiragem á sorte do ponto para a 24 e ultima prova do concurso. Na presença dos concorrentes foram lidos os seis 
pontos numerados que, em conformidade do programma, deviam entrar na urna. 

D'esta extrahiu em seguida o Snr. Marques da Silva, por escolha dos seus coilegas, e rubricou, o ponto Na 

4 que é o seguinte: 
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Estação terminus de caminhos de ferro para um cidade de 200:000 habitantes. 
Este edifício será situado em uma vastíssima praça e no eixo d'uma grande avenida que a elle conduza. 

Será isolado por trez lados, devendo a entrada dos passageiros ter lugar por uma das faces laterais e a sahida pela 
outra. 

Cômpor-se-ha d'um corpo central com duas alas rodeando uma grande superficie coberta para abrigo dos 
comboios. 

No corpo central serão dispostos o buffete e os escriptorios da administração no pavimento térreo e no 
andar superior a habitação do chefe em espaço resumido. 

Do lado da partida haverá o grande vestíbulo d'entrada, onde tem lugar a venda dos bilhetes e o despacho 
das bagagens; as salas d'espera; os gabinetes do chefe e do sub-chefe da estação, do serviço médico, do fiscal 
do governo e do inspector; a casa do telegrapho e a dos pharoleiros, arrecadações etc.. 

Do lado da chegada grande vestíbulo, deposito de bagagens, casa da alfandega e outras dependências 
proprias d'um edifício d'esta natureza. 

O estylo deverá ser rico e principalmente muito característico. 
O esboceto comprehendendo duas plantas, a fachada principal e um corte, será feito na escala de 0,0025 

m por metro. 
No projecto definitivo que, alem d'estes desenhos terá mais uma fachada lateral, será adaptada a escala 

de 0,005 m por metro, á excepção da fachada principal que será desenhada a 0,015 m por metro. 
Todos os desenhos serão aguarellados .Este ponto foi executado consecutivamente em 8 horas, pelos 

concorrentes, que se conservaram incommunicaveis nos seus gabinetes até haverem concluído os esbocetos que 
entregaram ao Jury ás 5 horas da tarde, conservando em seu poder as necessárias copias para ulterior estudo do 
projecto definitivo. 

Este estudo começou no dia immédiate e durou por espaço de 50 dias úteis, sendo finalmente entregues 
os projectos ao Jury em 9 de janeiro próximo findo, ás 4 horas da tarde. 

Todas estas provas se conservaram em exposição publica durante 8 dias, de 10 a 17 de Fevereiro, 
inclusivamente, conforme determina o programma do concurso. 

Analyse dos trabalhos 

Projecto Ns 1 

No esboceto, defficiente em todas as suas partes, só ha a notar a hesitação com que foi feito. 
No projecto, cuja impressão geral é muito satisfatória, ha modificações importantes que se, por um lado 

melhoraram a composição, tiveram por outro, o inconveniente de accusar mais visivelmente o pouco valor do 
esboceto, accrescendo a circunstancia de se affastarem do programma n'uma das suas disposições mais essenciaes 
- a que diz respeito ao pavimento superior. 

Diga-se entretanto que o projecto tem merecimento, não só na disposição geral da planta onde estão 
attendidas as principaes necessidades do serviço e do movimento dos passageiros, mas também na fachada 
principal que é de bom effeito, com excepção dos corpos intercallados, sem motivo, com decoração em baixo relevo, 
e na fachada lateral, que é, incontestavelmente, a melhor peça do projecto. 

Ha porem, um ponto importante, que não foi resolvido pelo auctor: é a cobertura do edifício, especialmente 
na parte onde se reúne o corpo da frente com as alas longitudinaes. Em nenhum dos desenhos se acham elementos 
para se fazer ideia de qual fosse o pensamento do concorrente; e tanto as fachadas como a planta dos telhados estão 
disendo que estes são impossíveis da maneira porque estão indicados. 

Não se deve deixar de notar que sendo uma das modificações ao esboceto a que acima se allude, a criação 
d'um 1s andar em todo ou quasi todo o edifício, unicamente por necessidade das fachadas, usou o concorrente de 
subterfúgio, representando tão somente na planta do pavimento superior, a parte d'esse pavimento que destina á 
habitação do chefe de estação, e isto na interação manifesta de seguir mais de perto a letra do programma que n'esse 
ponto, é expressa. 

No corte cujo aspecto é bastante agradável, nota-.se contudo a má distribuição dos 
diversos corpos em que se divide a fachada lateral interna, e a falta de concordância das grandes linhas da armação 
metallica com a parte inferior. Neste ponto, pouco ou nada diz o esboceto em virtude da sua já citada defficiencia. 

Resumindo, entende o Jury preparatório que o merecimento absolucto d'esté projecto, é grandemente 
attenuado pelas diferenças entre elle e o esboceto, e ainda pelas indecisões d'esté, que constitui, como é fácil de 
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comprehender, um dos primeiros elementos d'apreciaçâo, n'um concurso d'esta naturesa. 
Na prova de modellação d'ornato que é de notável mediocridade, mostra o concorrente que desconhece 

os mais elementares preceitos da composição, pela falta de ... que se observa entre as diversas partes que a 
compõem. A ausência d'estylo complecta a critica d'esté trabalho que não merece mais detido exame. 

Projecto Na 2 

Esboceto perfeitamente definido e escrupolosamente respeitado nas suas disposições geraes. 
Projecto em tudo conforme ao programma e d'um aspecto grandioso e original. 
Na disposição geral da planta, que é boa e tem bastante analogia com a do projecto NQ1, attendeu-se ainda 

melhor do que naquella ao movimento e comodidades do publico, havendo mais exacta relação nas diversas 
serventias que lhe são affectas. Por exemplo, no postiço da fachada principal, onde a circulação é bastante restricta, 
a largura é muito menor do que nos grandes corredores ou vestíbulos das alas onde se da quasi todo o movimento. 
Estes últimos são, alem d'isso, acompanhados d'um alpendre ou abrigo exterior em quasi toda a extensão das 
fachadas lateraes, que offerecem ao publico grande comodidade. 

O effeito da fachada principal é bom, e pena é que o concorrente não buscasse quebrar a monotonia da 
grande empena envidraçada que pela sua simplicidade e uniformidade de linhas, prejudica um tanto o effeito geral. 
Também se lhe nota algum exagero na elevação, motivado sem duvida pelo corpo central. Este defeito contudo seria 
bastante attenuado pela perspectiva. 

Esta fachada, alem de ser a interpretação exacta do programma, denota immaginação, e tem um cunho 
d'originalidade muito apreciável. 

A fachada lateral, em extremo simples, está pouco em harmonia com a principal.É esta a critica que d'ela 
se pode fazer porque, abstrahindo d'esta consideração, satisfaz completamente ao fim a que se destina. 

No corte pode também notar-se demasiada simplicidade e monotonia, perfeitamente d'accordo, aliás, com 
o esboceto. Também aqui se sente o excessivo contraste com a fachada principal, cuja riqueza nos dá o direito de 
esperar um interior mais variado e decorativo. 

Este projecto é acompanhado d'um corte transversal e d'um pequeno detalhe de construcção que o 
programma não exigia, e que servem d'esclarecimento útil na sua apreciação. 

Concluindo diremos que este projecto pelos senões que apresentámos á vossa consideração não merece 
a classificação de distincto, pode contudo reputar-se um bom projecto e muito digno de ser posto em obra. Só é para 
sentir que o concorrente não desse ao seu desenho todo o effeito de que era susceptível. 

Em modelação d'ornato, distingue-se este concorrente da maneira a mais honrosa. A sua prova é bem 
concebida e está bem executada. São boas as proporções e o estylo é o exigido no programma e foi estudado 
conscienciosamente. 

Projecto Ns 3 

O esboceto é bastante preciso nas suas disposições, mas affasta-se consideravelmente do espirito do 
programma. A ideia d'um segundo pavimento geral, sem applicação, é pouco feliz, e conduziu o seu auctor, no estudo 
do projecto, a deploráveis resultados. 

N'este, com effeito, ressente-se a fachada da falta de pensamento. É chata, monótona e sem dignificação 
nem caracter, prestando-se por isso a mil conjecturas sobre a applicação que poderia ter um tal edifício. A mesma 
cobertura metallica que pode fazer lembrar uma estação de caminhos de ferro, mas que também podia ser d'um 
mercado ou d'outra coisa, não estava no esboceto de forma apparente para o exterior, e n'estas condições, o projecto 
está julgado: é, quando muito, mediocre. 

Na planta faltam as grandes linhas que accusem francamente a circulação do publico. Aqui, as divisões 
e subdivisões accumulam-se, embaraçando tudo, e tirando ao edifício o caracter que lhe é próprio e o esprito da 
composição. 

Para utilisar o enorme espaço creado no 2a pavimento foram até dispostas bastantes habitações que no 
programma se não pediam e que n'um edifício publico qualquer, tornam impossíveis a boa ordem, o aceio e a policia 
indispensáveis e são por isso justamente condennadas. 

Dois cortes transversais e um detalhe de construcção completam este projecto cujo 
único merecimento consiste no trabalho que representa e cujo estudo de conjuncto é bastante completo. 

Estes últimos desenhos não eram exigidos. 
Na prova de modellação d'ornato, não foi este concorrente mais feliz de que no projecto. A execução é 
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soffrivel, mas a composição é desgraciosa, sem proporções e, principalmente, sem estylo porque, longe de seguir 
o renascimento, como se exigia no programma, tem um certo sabor grego que se affasta inteiramente do estylo 
escolhido. 

Em harmonia com a analyse que precede dos diversos trabalhos do concurso, foram estes classificados 
pelo jury da maneira seguinte: 

Ns 1 - modellação d'ornato 6 valores 
projecto de estação 14 valores 

N° 2 - modellação d'ornato 16 valores 
projecto d'estaçâo 16 valores 

Na 3 - modellação d'ornato 9 valores 
projecto d'estaçâo 8 valores 

Em vista d'esta classificação que considera justa, o Jury preparatório tem a honra de propôr-vos para pensionista 
do estado no estrangeiro o auctor do projecto N 5 2 e respectiva prova de modellação d'ornato, em cujos trabalhos 
se mostrou superior aos demais concorrentes, obtendo a classificação de bom em ambas as provas como o exige 
o programma do concurso. 

Acta das Sessões em 30 de Março de 1889 
Antonio Thomaz da Fonseca 
José Anónio Gaspar 
José Luis Monteiro, secretario » 

A.N.B.A.,Pensionistas [...] 22 



Ns 13 
1689 . Abril . 5 
Ofício da Academia Nacional de Belas Artes ao Ministro do Reino sobre os candidatos a 
Pensionistas do Estado em Arquitectura civil 

« Para o Ex.mo Ministro do Reino 
limo e Exmo Snr 

Em virtude do programma do concurso para serem enviados dois pensionarios do Estado a paizes 
estrangeiros afim de se aperfeiçoarem no estudo das bellas artes, publicado em 25 de junho ultimo no Diário do 
Governo n» 142; tenho a honra de levar á presença de V. Ex* os requerimentos dos respectivos candidatos 
acompanhados com os documentos de habilitação exigidos no referido programma, sendo na secção de architectura 
civil, José Marques da Silva; Arnaldo Redondo Adães Bermudes e Julio Cezar Bizarro; e na de pintura de paisagem, 
Carlos Antonio Rodrigues dos Reis e Luciano Martins Freire. 

Outro sim encontrará V. Ex* juntamente, copia dos pareceres dos jurys preparatórios com a apreciação e 
proposta a favor de Arnaldo Redondo Adães Bermudes para a pensão de architectura civil e de Carlos Antonio 
Rodrigues dos Reis para a de pintura de paisagem; e finalmente copia da acta da conferencia geral desta Academia, 
celebrada em 3 do corrente, na qual a mesma Academia na qualidade de jury deffinitjvo approvou os pareceres 
formulados pelos jurys preparatórios. 

Portanto tendo corrido todo este processo regularmente, tenho a honra de propor a V. Ex* para pensionista 
de bellas artes em paises estrangeiros na secção de architectura civil, Arnaldo Redondo Adães Bermudes e na de 
pintura de paisagem Carlos Antonio Rodrigues dos Reis. Deus guarde V. Ex*. Academia, 5 d'Abril de 1889 - (a) Antonio 
Thomaz da Fonseca, director. » 

A. N. B. A., Livro da Correspondência com o Ministério, 1884-1905, 23 



N« 14 
1889 . Abril . 8 
Minuta de Requerimento de José Marques da Silva dirigido ao Rei [ (?) ] criticando o concurso 
a pensionista do Estado em Arquitectura Civil, em que foi preterido 

«Senhor 

Diz José Marques da Silva habillitado com o curso d'architectura pela Escola de Bellas Artes do Porto que 
foi um dos concurrentes admitidos ao concurso aberto perante a Escola de Bellas Artes, de Lisboa, por portaria de 
23 de Junho de 1888, para a escolha de dois pensionistas do Estado que fossem enviados a paises estrangeiros 
aperfeiçoar-se no estudo de Bellas Artes. 

Uma das condições essenciais emanadas no programma a que a portaria se refere, é, a de que não podiam 
ser admittidos ao concurso os indivíduos que já tivessem estudado em paises estrangeiros "a especialidade a que 
concurressem". 

Á especialidade de architectura concurreram três indivíduos: o supp.«, - Arnaldo Redondo Adães Bermudes 
- e, um outro. 

Todos sabem, que o 2a concurrente Bermudes esteve estudando architectura em Pariz mais de 1 anno, 
frequentando as escolas d'aquella capital. He evidente, que a condição emanada no programma, e antes referida, 
tinha por fim evitar que ao concurso viessem indivíduos em perfeita desigualdade de condições: porquanto é sabido 
que um alumno portuguez, qualquer, tendo viajado e frequentado as escolas estrangeiras, necessariamente está 
mais habillitado, do que qualquer outro, que sahido da escola portuguesa só possui acanhados conhecimentos do 
ensino, que só poderia aperfeiçoar no estrangeiro - "fim para que se estabeleceu o concurso". 

Comtudo, Senhor, não só o concurrente Bermudes foi admittido ao concurso, contra a expressa disposição 
do programma; mas mais ainda foi elle o escolhido, com preterição do supp.« e do outro concurrente, únicos que 
estavam nas condições exigidas. 

Alem d'isto, consta , que na votação, a que se procedeu para a escolha d'aquelle concurrente, como 
pensionista, se praticou grave irregularidade em prejuízo do supp.». 

Diz-se, que da acta lavrada pelo jury da Academia, consta que se fez a primeira votação acerca da 
especialidade de architectura, e que depois de apreciadas as outras especialidades, "houve reconsideração" do 
jury quanto á primeira votação, e se fez a segunda, alterando completamente o que antes fora feito. 

Estes factos, graves e sérios, demonstram, só por si mesmos, a illegalidade com que se procedeu em tal 
concurso, e por isso o Supp.» vém requerer a Vossa Magestade, que em homenagem á lei e ao decoro do programma, 
se haja de annullar o concurso feito, procedendo-se a outro com as devidas formalidades. 

P. a Vossa Magestade 
a graça de lhe deferir 

E.R. M«. 

Lisboa 8 de Abril de 1989, José Marques da Silva » 

A. M.S. 24 



Capítulo II 

N« 1 
1890 . Julho .16 
Concurso de admissão à Escola de Belas Artes de Paris 

« (...) Concours d'admission du 16 juillet 1890 / Aspirants /Esquisse [...] 

Un tribunal de première instance I Cet édifice serait érigée dans um chef-lieu de département / il 
comprendrait: Une salle d'audience d'environ 120 métrés de superficie, précédée d'une salle d'attente, dite des pas 
perdus, et d'un porche ou portique; / Une salle de Conseil en communication directe avec la salle d'audience; / Une 
salle et un cabinet pour les archives et pour le greffe; plusieurs pièces - chambres ou cabinets pour le President, le 
juge d'instruction, le Procureur de la République, les avoués, les avocats, les huissiers et les témoins; / Une ou deux 
pièces pour le concierge. / La destination de chaque pièce sera écrite sur le plan. La façade principale donnerait sur 
une place publique, les façades latérales sur des rues et la façade postérieure sur une cour communiquant à une 
prison./ Le terrain coupé par l'édifice n'excédera pas 40 mètres dans sa plus grande dimension./ On fera le plan et 
la coupe sur une échelle de om,003 pour mètre, l'élévation au double et un détail de chapiteau à 0,06 pour mètre / Paris, 
le 16 juillet 1890 / Signé: Guillaume. » 

A . N . P . - A J M , 125 



N» 2 
1890 . Novembro . 7 
Concurso de Elementos analíticos 

« [...] École Nationale et Spéciale des Beaux Arts/ Section d'Architecture /Le professeur de Théorie propose 
pour sujet du concours: /La porte principale d'un Palais du Sénat / Cette porte, donnant entrée à un grand vestibule, 
serait précédée dùn porche relié à des portiques entourant la cour d'honneur. 

Elle serait en plate-bande et, comme dans les anciens temples corinthiens, elle s'élèverait, avec son 
couronnement, jusqu'aux architraves. (Temple de Rome et d'Auguste à Ancyre, Panthéon de Rome, Temple de Vesta 
à Tivoli, etc.). 

Sa décoration se composerait d'un chambranle, avec ou sans crossettes, d'une frise et d'une corniche, avec 
consoles (contre-chambrantes á volontés ), le tout orné de sculptures. On monterait cinq marches á l'entrée. 

La porche serait d'ordre corinthien et se relierait, á droite et á gauche, à des portiques douméme ordre, mais 
dont les colonnes n'auraient de hauteur que les deux tiers de celle du porche. Le diamètre de ces dernières serait d'un 
mètre et elles auraient par conséquent dix mètres de haut, comme l'ensemble de la porte. 

On fera, pour les esquisses, le plan du porche avec arrachement du vestibule et des portiques latéraux à 
l'échelle de 0™ 005 pour mètre, l'élévation et la coupe de la porte au double. 

Pour le rendu, qui aura lieu le 3 Janvier, ledite plan sera á l'échelle de 0"\01 pour mètre, l'élévation et la coupe 
de la porte au vingtième de l'exécution ( 0"\05 pour métré). 

Tous les dessins doivent être terminés, c'est à dire au trait et lavés. 
Paris, le 7 Novembre 1890 
Signé: Guillaume » 

A.M.S. 26 



N° 3 
1891 . Junho .15 
Concurso de elementos analíticos 

<• [...] Councours d'éléments analytiques/ du 9 Janvier 1891/ 2' Classe / Rendu/ Section d'Architecture / Le 
professeur de théorie propose pour sujet du councours : / La façade d'un casin sur une source d'eau minérale I Ce casin, 
élevé dans la promenade d'un grand établissement thermal, couvirait une source dont les qualités médicales ne 
permettraient l'usage qu'en boisson / Il se composerait: / Au rez-de-chaussée; d'un vestibule, d'une salle de réuinions 
ou buvette, d'une salle de billard, d'une escalier et de promeroirs couverts; /Au t " étage, d'une bibliothèque, d'une 
salle de retraite et d'étude, d'une loge ouverte sur la promenade et de terrases ornées de fleurs./ La façade aurait 25 
mètres de longuer. / On fera, pour les esquisses, le plan du mur de face, au réz-du-chaussée et au premier étage, avec 
arrachement des retours d'angle et des murs de refend et la façade entière, au trait á L'encre, à l'échelle de 0", 01 pour 
mètre./ Pour le rendu, qui aura lieu le 28 Février, les mêmes plans seront à l'échelle de 0,015 pour mètre et la façade 
au double./ On fera de plus la base, le chapiteau et l'entablement de l'ordre adopté pour la loge du premier étage, en 
observant que la corniche de cet ordre doit couronner convenablement la façade tout entière. / Ces détails, au 
cinquième de l'exécution devront être rigoureusement concordants avec l'ensemble de la façade./ Paris, le 9 Janvier 
1891 / Signé: Guillaume » 

AN.P. -AJ«, 135. 



Na 4 
1891 . Junho . 15 
Curso de Geometria descritiva • 2* sessão de Exames 

« [...] Cours de Géométrie Descriptive. / 2* Session d'examens. / Épure à faire en loge, le 15 Juin 1981./ en 
6 heures (feuille demi-grand-aigle). / Intersections de Surfaces a Ombres usuelles à 45°. / Un pinacle / 

A. Mise en Place 

Le croquis ci-joins donne, à l'échelle moitié de celle de l'épure à exécuter, le dessin du motif qu'il s'agit de 
représenter et d'ombrer. 

1S Le cone C rencontre les plans inclinés DD ( parallèles á la ligne de terre) des m n - m n (perpendiculares 
au plan vertical). 

On cherchera l'intersection (Le croquis ne l'indique pas). 
2s La ligne a.b., base du fronton K, est raccordée au prisme octogonal F par des cylindres dont deux, a'c' 

d'- b'c'd' (voir le plan), son placés sur l'angle. 
On cherchera les courbes d'intersection qui doivent relier - les points a et d, ansi que les lignes de 

retournement du filet (Le croquis ne les indique pas). 
3S La partie inférieure E, G, H, du pinacle est de révolution. Elle est rattachée au prisme par un cône dons le 

sommes en S et dont la base est le cercle g.b.. 
On cherchera les intersections de ce cône avec les faces du prisme (Le croqui ne les indique pas). 

B. Ombres 

1S On déterminera toutes les ombres propres du solide ainsi que ses ombres autoportées. 
2S On suppose, en outre, que O est le poins où l'axe du pinacle perce un lois parallèle à la ligne de terre. La 

pente du toit est indiquée par la ligne O V. 
On demande: 
(a) de déterminer la courbe suivant laquelle le cylindre inférieur H sort du toit; 
(b) de tracer toutes les ombres portées sur le toit 

Nota: 1° On devra déterminer les axes des ellipses les plus importantes de la mise en place, ainsi que les asymptotes 
des hyperboles, s'il y a lieu de tracer ces dernières courbes. 

L'emploi des encres de couleur est recommandé pour les constructions. 
2" Il est interdit, sous peine de mise hors councours entraînant des mesures disciplinaires, de garder par devers 

soi aucun document. 

Paris, le 15 Juin 1891. / Le Professeur: Pillet » 

A.M.S. 



N2 5 
1891 . Novembro . 4 
Concurso de emolução tendo por tema: Uma calcografia.. 

« [...]École nationale et Spéciale des Beaux Arts. / Section d'Architecture. / Le professeur de Théorie 
propose pour sujet du concours: Une Chalcographie. 

C'est établissement où l'on conserverait, des collections de planches anciennement ou récemment 
gravées, serait destiné á l'encouragement de la gravure par la reproduction et la publication des chefs d'oeuvre de 
cet art. 

Il se composerait de galeries, de salles d'ateliers et de divers logements, savoir: 
Une galerie d'exposition permanente des plus belles estampes anciennes et modernes; 
Une salle pour la vente journalière; 
Un atelier d'imprimeurs; 
Un dépôt des planches en cuivre ou en acier; 
Un magasin de papier er d'encre; 
Des logements pour le Directeur et pour un Commis á la vente; 
Un logement de concierge et quelques dépendances. 

Le terrain rectangulaire, de 25 métrés de façade sur 35, sera compris entre deux murs mitoyens latéraux et 

deux rues. 
On fera, pour les esquisses, un plan, une coupe et une élévation à l'échelle de 0*" 005, pour le rendu, qui aura 

lieu le 2 Janvier 1892, le plans du rez-de-chaussée et de l'étage seront à l'échelle de CK)1 pour mètre, l'élévation et 
la coupe au double. La destination des pieces devra être indiquée dans les plans. 

Paris, le 4 Novembre 1891. / Signé: Guillaume » 

A.M.S. 29 



N» 6 
1982 . Junho . 8 
Concurso de emutaçáo tendo por tema: Uma sala de jantar 

« [...] Le professeur de Théorie propose pour sujet du concours: / Une salle á manger d'été 

Cette salle, située au milieu d'une plantation de hautes falaies, s'élèverait au dessus d'un soubassement 
formant terrasse et dans une partie duquel serait une office avec ses dépendances. 

La salle peut être seule ou accompagnée de telles annexes et avoir telles dispositions particulières qu'on 
jugerait propres à l'agrément, à la commodité et à la solidité. 

La terrasse, á laquelle on parviendrait, par des rampes ou des escaliers pourrait être ornée de fontaines de 
statues, etc.. 

La plus grande dimension de la salle seulement, dans oeuvre, n'excédera pas 8 métrés. 
On fera un plan au niveau du soubassement, an plan général au niveau de la salle et une coupe á l'echélle 

de 0"\005; l'élévation générale au double. 

Paris, le 8 Juin 1892 / Signé Guillaume. » 

A.M.S. 



N8 7 
1892 . Abril . 12 
Curso de Construção - projecto de construção: Entrada de um Museu-Biblioteca 

« [...] L'entrée d'un Musée - Bibliothèque. 

Le bâtiment du musée dont une partie seulement fait l'objet du programme, comprendrait: 
Au rez-du-chaussée, élevé sur un soubassement, un vestibule donnant accès à des salles de sculpture et 

un escalier conduisant au 1w étage; une bibliothèque située au dessus du vestibule et deux salles de sculpture; et un 
second étage ou étage d'attique, contenant un dépôt de livres. 

Cet étage serait desservi par un escalier secondaire, situé dans une autre partie du Musée. 
Des galeries latérales de communication pourraient être adjointes aux différentes salles. 
On ne rendra compte que des travées du bâtiment comprises dans la largeur du vestibule, et de l'escalier 

de la bibliothèque, avec arrachements des parties voisines. 
Le soubassement ou sous-sol, qui contiendrait diverses dependences, serait couvert par un plancher en 

fer composé de poutres et de poutrelles supportant des voutains en briques. 
Le vestibule et les salles du rez-de-chaussée seraient voûtés en pierre de taille ou en maçonnerie mixte; le 

1 " étage serait plafonné avec ou sans voussures, le plancher serait en fer. 
Des points d'appui intermédiares seront seulement admis au sous-sol es au rez-de—chaussée. 
La cage de l'escalier sera couverte par une vôute à ossature métallique , avec partie plafonnée ou non à 

volonté. 
La largeur des salles, non compris la galerie latérale, s'il en existe, serait de 10 métrés, mesurée entre nus 

intérieurs des murs. En conséquence, toute saillie intérieure, telle que pilastres, collones, pieds-droits ou éperons de 
vôute, etc., sera comprise dans cette dimension. 

La largeur d'une travée ne dépassera pas 5 métrés. 
Le comble serait en fer. La nature de la converture est laissée au choix des concurrents. 
Le bon terrain sable et graviers, se trouveraint à 1m50 environ en contre-bas du sol du soubassement. 
On donnera le plan du rez-du-chaussée, celui du 1« étage, celui de la toiture, l'élévation, et la coupe 

longitudinale suivant l'axe du vestibule à 0"\01 par mètre. 
La coupe transversale, salles et escalier, à 0,02 pour mètre, les différents plans d'une travée (fondations, 

vôutes et planchers) et l'élévation d'une travée à Om, 02 pour mètre. 
Des détails de construcion à 0m,05 pour la maçonnerie est à O", 10 pour le fer, l'épure de stabilité des vôutes 

et un mémoire résumant les calculs relatifs aux dimensions des pièces principlales. 
Nota: Les épures ne devront pas être collées sur châssis. Le rendu aura lieu le 16 Juillet. 

Paris, le 12 Avril 1892 /Signé: P. Monduit » 

A.M.S. 31 



N« 8 
1892 . Outubro . 25 
Concurso de Perspectiva. 

« [...] Le sujet du concours est la mise en prespective de la niche sphérique dont les dimensions sont 

indiquées par les croquis cotés ci-joints. 
Les concurrents indiqueront le tracé des ombres en choisissant à volonté la Direction des rayons lumineux. 
Les situations relatives de la niche, du tableau, et du point de vue, sont fixées par la position du centre C, et 

par l'angle dont un plan vertical qui le contient s'incline sur le plan principal de vision ( angleae = cet angle est celui que 
l'horizontale fuyante a b fait avec une direction perpendiculaire au tableau m n.). 

Les données relatives à cet angle et au point C sont les suivantes: 

Angle ae = 1 degrés / Pour le point C / D« principale. D = 1/10° de D + E. / Distance du point de vue au plan 
de front de point c - D+E = 8m 10 / hauteur + H = 1m10 /Distance latérale L = 0.1g 

On indiquera sur l'épure: La ligne d'horizon, le point principal, la distance principale réelle ou réduite, les points 
de fuite réels ou réduits; on y laissera subsister toutes les lignes de construction utiles à expliquer les procédés de 
dessins perspectifs qui auront été employés. 

Le dessin devra être exécuté sur une feuille Vz grand-aigle. 
Le professeur, F. Julien. » 

A.M.S. 32 



Ns 9 
1892 . Novembro . 2 
Concurso de emulação: Uma escola primária e uma Câmara Municipal 

« [...] Le professeur de Théorie propose pour sujet du concours:/ Une Ecole primaire et une Mairie. 

Cet établissement projeté por une commune de peu d'importance et dont les ressources seraient limitées, 
devrait, tout en réunissant les conditions de solidité et d'apparence extériene, être conçu avec simplicité et économie. 

Il se composerait, en plusieurs parties bien distinctes: d'une école de garçons et d'une école de tilles de 
60 élèves chacune, de logements particuliers pour l'Instituteur et pour L'Institutrice, enfim D'une Mairie. 

Chaque école, dont les entrées seraient particulières, renfermerait un vestibule servant de dépôt, une classe 
de 60 métrés superficiels environ, un préau couvert et une cour de récréation avec cabinets d'aisances. 

Les logements de l'Instituteur et de l'Institutrice seraient entièrement distincts et sans communication entre 
eux, ansi que les jardins et dépendances. Ils se composeraient chacun d'une vaste cuisine, servant de salle à manger, 
d'un cabinet de travail, d'un bûcher, d'une cave ou cellier, et de deux chambres à coucher avec cabinets. 

La Mairie, qui doit avoir aussi une entrée séparée, comprendrait un bureau, une salle de délibération pour 
le Conseil municipal, pouvant contenir 20 personnes environ, un cabinet pour les archives et un dépôt pour une pompe 
à incendie. 

Cet établissement, dont la façade aurait 50 métrés, serait renfermé sur trois de ses côtés entre des murs 
mitoyens. 

On fera, pour l'esquisse, le plan, l'élévation et la coupe à l'échelle de 0m004 pour mètre. Pour le rendu, qui 
aura lieu le 31 Décembre, le plan et la coupe seront à l'échelle de 0" 005 pour mètre et l'élévation au double. 

Toute esquisse négligée sera mise hors de concours ainsi que tout projet dont une partie serait dessinée 
au crayon seulement. 

Paris, le 2 Novembre 1892, / Signé: Guillaume. » 

A.M.S. 33 



N» 10 
1893 . Junho . 10 
Curso de História Geral da Arquitectura - Concurso de emulação 

« [...] Rendu / Concours d'émulation du 10 Juin 1893/ [...] Cours d'histoire générale de l'architecture / Cheminée pour 
la salle des États au Puy-en-Velay. 

Cette cheminée, qui contribuerai à la décoration de la salle en formerait le fond du coté opposé à la 
Cathédrale. Le mur / actuel ne sera considéré que comme clôture provisoire à demolir. On supposera que le pignon 
serait reconstruit en arrière de la cloture et qu'on y établirait une de ces grandes cheminées, considérées en France 
du XIII* au XVI» siècles, comme ornement du palais ducal de Dijon./ La double rangée de fenêtres et la disposition des 
supports donnent lieu de croire qu'au Puy il existait, longeant les murs de la salle, une galerie découverte, communiquant 
avec d'autres pièces d'habitation. On admettra donc la cheminée à construire, pourra comme celle du palais des 
comtes de Poitiers, avoir son manteau surmonté d'une tribune, accessible du côté de la salle par un escalier ajouré. 
La saillie du coffre permettrait de prolonger au dessus de la tribune et de completer la direction du pignon. / Le pignon 
et la cheminée seraint entièrement construits en pierres apareillées. On sait que toute cheminée de pierre comporte 
nécessairement deux piédroits, pour donner libre passage à la fumée et apareillé en conséquence, enfin un coffre, 
reposant sur le manteau, mais dont le poids est plus souvent reporté, au moyen d'arcs de décharge, sur de forts 
sommiers encastrés dans le mur. Le coffre, très saillant sur le mur au droit du manteau s'élève ensuite en retrait et 
s'amortit enfin sur le mur. / Il y a lieu de rappeler d'ailleurs que les grandes salles, telles que celle de Puy, on eu jadis 
la double destination de salles d'assemblée et de salles de justice. Ainsi s'explique la disposition monumentale 
adoptée généralement pour la décoration du pignon, devant lequel se tenait le tribunal, sur une estrade élevée de 
quelques marches. / Les élèves supposeront que la cheminée aurait été construite du XIII» au XIV» siècles, vers 
l'époque ou l'ancienne salle fut remanié et où les murs extérieurs furent couronnés par des machicoulis. / Les 
concurrents feront pour l'esquisse le plan, l'élévation générale et la coupe de la partie banc de la cheminée à 0"\01 
pr 1 mètre; pour le rendu les mêmes dessins à 0,05 pr 'métré: ils se contenteront d'indiquer la moitié du plan et, pour 
la coupe, la partie basse seulement de manière à faire comprendre la construction du manteau et du coffre et leur 
ajustement avec la tribune / Paris le 10 juin 1893 / Le Professeur / Lucien Magne » 

A.N.P.-AJ", 148 



N" 11 
1894 . Janeiro . 10 
Acta da Câmara Municipal do Porto relativa aos trabalhos do júri de apreciação dos projectos 
para o monumento ao Infante D. Henrique 

« No dia 10 de janeiro de 1894 pelas 2 horas da tarde, se verificou em uma das salas dos paços do concelho, 
a quarta conferência do jury encarregado de emittir parecer sobre os projectos da construção para o monumento á 
memoria do glorioso infante D. Henrique, filho de el-rei D. Joáo I e natural d'esta cidade do Porto.. 

Estiveram todos os vogaes do jury, assumindo a presidência o snr. conde de Samodães. O fim d'esta 
reunião era decidir definitivamente a qual dos projectos apresentados se deverá conferir o primeiro e segundo premio 
em harmonia com o programma do concurso annunciado nos jornaes com a data de 24 de agosto de 1893. Os 
projectos que se apresentaram foram em número de sete, com as seguintes indicações: Utile Dulce, Ad Gloriam, Por 
mares nunca d'antes navegados, Lusitânia, 1394-1894 e Invicta. A estes projectos vinham junto vários documentos: 
ao primeiro, Utile Dulci, uma memoria descriptiva e orçamento; ao segundo, Ad Gloriam, o orçamento e algumas 
cartas; ao terceiro e quarto, Sagres e Por mares nunca dantes navegados, memorias descriptivas; ao quinto Lusitânia, 
memoria e orçamento, ao sexto, 1394-1894, um orçamento; e ao sétimo, Invicta, um orçamento e memoria. 

Os projectos Sagres, Por mares nunca dantes navegados e Lusitânia, estão modelados em gesso; os 
outros foram apresentados em desenhos, tendo o 1394-1894 um modelo para a estátua do heroe, e o Invicta dous 
modelos, um que diz respeito á mesma estátua e outro ao grupo destinado á base do pedestal. 

Tendo todos os documentos sido examinados pelos membros do jury e havendo todos elles feito repetidas 
visitas á exposição, já singularmente, já colectivamente, e discutido entre si o mérito d'estes trabalhos, disse o ex.™> 
presidente que restava n'esta conferencia classificar os projectos para se resolver aquelies a quem deviam ser 
conferidos os prémios, tendo-se em vista as condições do concurso e attendendo ao ideal do monumento, á 
exequibilidade dos projectos, á sua adaptação ao local, ao custo provável da construção, á epocha que se pretende 
commemorar, ao carácter do heroe que se celebra e a tudo quanto deve significar monumento de tao elevada 
importância. E passando-se á apreciação dos projectos por sua ordem reconheceu unanimemente o jury que o 
denominado Utile Dulci não podia ser admittido porque o seu auctor mesmo confessa que elle estaria mais adaptado 
para ser erigido sobre o promontório de Sagres, ou para uma praça de grandes dimensões que não são aquellas 
onde tem de ser collocado o monumento. Viu, porém, que o pensamento era alevantado e que a construcção de um 
pharol por aquelle desenho não seria deslocado para perpetuar este notável centenário. Igualmente deixou de 
considerar o projecto Ad Gloriam, por isso que, pelo esboço que apresentou, não é possível fazer-se uma apreciação 
exacta do que elle seria quando concluído. Reconheceu, porém, pelas linhas geraes, que o auctor teve inspiração 
e que o seu trabalho não seria sem mérito se fosse convenientemente desenvolvido. Quanto aos outros projectos 
não foi unanime a decisão do jury. Lamentou este que o programma lhe não permitisse dar merecido galardão aos 
laboriosos e esclarecidos artistas, que n'este concurso mostraram, como o tem provado em outras occasióes, que 
as bellas artes em Portugal se não acham descuradas, tendo dedicados adeptos, que trabalham e procuram 
apresentar obras dignas de merecimento, como são sem duvida as que se encontram n'esta exposição. 

Na discussão que houve o jury não se mostrou exigente ao ponto de querer completa originalidade nos 
projectos, e, embora reconhecesse para alguns as fontes onde os auctores foram buscar elementos para o seu 
estudo, entendeu que devia abstrahir d'essas reminiscências e julgar unicamente os projectos pelo seu mérito relativo 
e a possível execução d'elles dentro das restrictas prescripções do programma. Passando-se, finalmente, á votação 
resolveu o jury por maioria que o primeiro premio deveria ser conferido ao projecto Invicta e igualmente também por 
maioria o segundo premio deveria ser conferido ao projecto denominado 1394-1894. N'este sentido deverá executar-
se de preferencia o projecto Invicta; todavia, é o mesmo jury de opinião que este projecto precisa de modificações; 
entre estas menciona: a orientação que deverá ser alterada, voltando-se do poente para o sul; a altura que talvez 
precise de ser accrescentada; o escudo que não está conforme com o que a historia nos diz ter sido o do infante D. 
Henrique; a mudança das espheras armillares para a cruz de Christo como a usava o infante, por isso que foi com 
rendimentos d'esta Ordem que elle emprehendeu as suas dilatadas navegações; a menor saliência dos rostros; a 
substituição do ornato da cornija por outro mais acommodado ao carácter do monumento, e finalmente um estudo 
consciencioso e quanto possível em harmonia com que os escriptores nos deixaram dito sobre este principe, não 
só quanto á cabeça, mas quanto á estatua e vestuário. Todas estas modificações deverão ser combinadas entre o 
auctor do projecto, quando se tratar da construcção, e o jury que o apreciou, de modo que o monumento corresponda 
pelo melhor modo aos desejos da commissão promotora, aos d'esta cidade, que foi berço daquelle grande homem. 

35 



e da pátria que lhe deveu o inicio da sua epocha de maior gloria. Terminados assim os trabalhos lavrou-se esta acta, 
que vai assignada por todos os membros do jury, dizendo o presidente que a ia remetter com um officio ao exm0 

Presidente da camará municipal, para este a apresentar á commissão promotora. Foi encerrada a sessão sendo 
quatro horas da tarde. - Conde de Samodães, Victorino Teixeira Larangeira, João Marques de Oliveira, João Carlos 
de Almeida Machado, Joel da Silva Pereira. » 

PEREIRA, FirminoO Centenário do Infanta D. Henrique no Porto, Porto, Editores Magalhães & Moniz, s/d (1894), pp. 3 6 
56-58 



N» 12 
1894 . Abril . 3 
Concurso de emulação 

«[...] Concours D'EMULATION DU 3 AVRIL 1894 / Le professeur de théorie propose pour sujet du concours: / Une Cité 
dans un quartier riche et élégant. / Cette Cité serait construite sur un vaste terrain irrégulier, ayant deux façades inégales 
sur des avenues et limité sur les autres côtés par des murs mitoyens. / Elle comprendrait une grande cour ornée d'eau 
jaillissante, d'arbustes, de fleurs, de statues, etc., et des cours secondaires. /Au rez-de-chaussée, une double passage 
pour les voitures à l'entrée et à la sortie, séparées par un porche ou vestibule; sur les avenues, boutiques et arrière 
- boutiques, bureau et logement de concierge; des magasins ou dépots des écuries, des remises de grands escaliers 
avec ascenseurs et des escaliers de service. / Au 1« étage quatre grands appartements au moins, complets, avec 
antichambres, galeries, salles à manger, grands salons, petits salons, chambres à coucher, cabinets de toilette, 
cuisines, offices, water-closet, etc. / Un 2» étage semblable et un étage d'attique pour gens de service, dépendances, 
etc., compléteraient l'ensemble. / Sur les façades devront figurer des balcons et même des bow-windows. I On fera, 
pour les esquisses, les plans du rez-de-chausée et du 1« étage à l'échelle de 0"\002, la façade et la coupe au double. 
/ Pour le rendu, qui aura lieu 2 juin, on fera les deux plans à l'échelle de 0" ,005, la coupe à f> ,01 et l'élévation de la façade 
AB à 0">,02. / La désigantion des pièces dans les plans est rigoureusement exigée. / Paris, le 3 avril 1894 / GUILLAUME 

AN.P. -AJ», 146 37 



N» 13 
1894 . Agosto . 7 
Concurso de emulação 

« [...] On propose pour sujet du concours:/Un Hospice de vieillards. 

Cet édifice sera destiné à loger 160 vieillards des deux sexes, soit 80 hommes et 80 femmes. 
Il comprendrait à l'entrée deux pavillons, l'un pour le directeur, l'autre pour la communauté. 
Dans le bâtiment prinicipal, on trouverait au rez-du-chaussée: 

Un salon commun; 
Deux salles de travail; 
Deux dortoirs avec lavabos et water-closets; 
Deux réfectoires; 
Une cuisine avec ses dépendances; 
Une chapelle avec sacristie et vestibule; 
Une infirmerie avec pharmacie; 
Deux escaliers avec ascenseurs. 

Seraient placés au 1 w étage: 
Deux dortoirs avec lavabos et water-closets; 
Quelques chambres pour les vieillards mariés; 
Une bibliotèque; 
Une tribune donnant sur la chapelle. 

Dans un 2* étage, montant sur une partie des bâtiments, serait le longement du personnel. 
Le terrain, non compris les jardins, ne dépassera pas 70 x 100. 
On fera, pour les esquisses, les deux plans, la façade et la coupe à o m.0O25 pour métré. 
Pour le rendu, les deux plans à 0 m.005, la façade et la coupe à 0 m. 01. 

Paris, le 7 août 1894 / Signé: Ancelet » 

A.M.S. 38 



N» 14 
1894 . Outubro . 9 
Concurso de emulação 

« [...] On propose pour sujet du concours:/ Un Pavillon en avant-corps, au milieu de la façade d'un palais 

Cet avant-corps, dont nous avons de nombreux exemples: dans la cour du Louvre, au château d'Anet, aux 
vieilles Tuileries, pour n'en citer que quelques-uns, correspondrait à un riche vestibule qui servirait de passage au 
travers du bâtiment. 

Sur la droite de ce vestibule se trouverait un grand escalier, sur la gauche, une salle des gardes. 
Le premier étage serait occupé par un grand salon, le deuxième, par une bibliothèque. 
L'ensemble aurait donc trois étages, en y comprenant le rez-de -chaussée, et serait décoré extérieurement 

de trois ordres superposés. 
Le bâtiment en arrière-corps n'aurait qu'un premier étage surmonté d'un étage de comble, éclairé par des 

lucarnes monumentales. 
La largeur de l'avant-corps ne dépasserait pas 18 mètres, et sa profondeur, 22 mètres. 
On fera, pour les esquisses, le plan du rez-du-chaussée, la façade et la coupe à l'échelle de 0 m. 0025 pour 

mètre. 
Pour le rendu, le plan du rez-du-chaussée, celui du premier étage, àO m,. 005 pour mètre, la façade et la coupe, 

àO m. o1 pour métré. 

Paris, le 9 Octobre 1894/ A.Ancelet » 

A. M.S. 39 



N« 15 
1894 . Dezembro . 10 
Concurso Godeboeuf 

« [...] Programme du 10 Décembre 1894 / Concours Godeboeuf / Le point d'appui milieu d'un pont suspendue / Ce 
sujet n'a jamais été traité dans un sens monumental; il est certain cependant que, confié à des artistes, il aurait que 
motiver des oeuvres d'un bel aspect, d'une silhouette accentuée, et des combinaisons heureuses d'architecture et 
de sculpture. C'est ainsi qu'on l'aurait compris aux belles époques d'art et qu'on devrait le comprendre encore. / Les 
donnés à observer seront les suivants: Le point d'appui dont il s'agit élevé au dessus d'une pile basse en pierre qui 
pourra monter jusqu'à 3m,00 au dessus du niveau des basses-eaux sera en fonte, avec emploi acessoire du fer. / 
Il se composerait de deux piles métalliques, isolées ou reliées par le haut, placées en ligne l'une derrière l'autre dans 
le sens de l'axe de la rivière et entretoisées en contre bas du tablier./ Du niveau des basses eaux au tablier du pont, 
la hauteur sera de 8 mètres. Dans cette hauteur les piles devront être très simples; elles comporteront plusieurs rangs 
de forts anneaux pour la manoeuvre de la batellerie. / Du tablier jusqu'au point de contact des cables sur les coussinets, 
la hauteur sera de 10 mètres; la largeur d'axe en axe des cables de 8 mètres. / On devra s'inspirer des motifs qui peuvent 
dans certains cas autoriser l'emploi des ponts suspendus: légèreté de l'ensemble, réduction de la largeur des piles 
en travers du courant; possibilité d'ajourer ces piles. / Mais dans ces conditions, les concurrents s'attacheront à donner 
à cette construction la valeur qu'elle doit acquérir entre les mains d'artistes. La situation est supposée telle qu'elle 
commande surtout les combinaisons des silhouettes nécessaires pour un ensemble devant être ou de loin, et se 
détachant sur des horizons reculés. / On fera pour les esquisses l'élévation, parallèle à la longeur du pont à 0,001 
P.M../ Pour les dessins rendus, les plans aux divers niveaux et les élévations dans les deux sens dont l'un sera par 
conséquant une coupe sur le tablier du pont à 0,02 P.M. ; les principaux détails au dixième de l'exécution. / Les dessins 
rendus seront tracés à l'encre ou lavés. / Les esquisses seront au trait à l'encre. Toute esquisse négligée est un cas 
de mis hors de concours [...]. » 

A.N.P.-AJ«, 151 



N" 16 
1895 . Fevereiro .1 
Composição decorativa 

« [...] Section de Peinture/Sculpture et Architecture / Composition décorative / Programme proposé por le Conseil 
Supérieur / 1» Février 1895 / Un lampadaire 

Destiné à supporter quatre appareils d'éclairage a lumière électrique ou au gaz dont l'un plus important que 
les autres. / Ce lampadaire aurait 3m,00 de hauteur avec le socle, mais non compris les appareils./ On peut le supposer 
en marbre et en bronze / La composition peut comporter des figures et des motifs d'ornement à la volonté des 
concurrents. / Les dessins ou les modèles devront êtes fait à vingt centimetres pour metre c'est à dire au cinquième 
de l'éxecution [...] » 

A.N.P.-AJ52, 44 41 



N« 17 
1895 . Fevereiro . 9 
Concurso Rougevin 

« [...] Le professeur de théorie propose pour sujet du concours:/ Le dessin d'une Verrière. 

L'art de la peinture sur le verre, ou par le verre, a produit en France de nombreux chefs-d'oeuvre, depuis les 
vitraux légendaires des XII» et XIII* siècles, jusqu'aux grandes compositions décoratives de la Renaissance. Ses 
applications ont été avant tout religieuses; l'objet du present programme est, au contraire, l'étude d'une verrière dans 
une grande habitation moderne. 

On suppose que, à l'extrémité d'une galerie principale d'un château , est pratiquée une baie en arcade de 
4 m.50 de largeur sur 6 m. 75 de hauteur. Cette baie devra être compartimentée par des meneaux ou divisions en pierre, 
et décorée de riches vitraux dont le thème général est:: 

LA GLORIFICATION DES ARTS. 
Toutes les combinaisons de peinture sur verre, cartouches, médaillons, arabesques, bordures, attributs, 

architecture, fonds unis ou damassés, figures, peuvent être employées, en se rappelant seulement que la netteté est 
la condition première d'une composition de vitrail, comme la confusion en est le plus grave défaut. 

La peinture sur verre procède tantôt par mosaïque translucide, au moyen de fragments de verre coloré dans 
sa masse, tantôt par peinture, au moyen d'application de couleurs sur verre coloré ou incolore, enfin par l'emploi 
simultané des deux procédés. 

Le plus anciens vitraux se composent de sujets dans des cartouches ou panneaux, le plus souvent 
circulaires, se détachant ordinairement sur un fond réticulé encadré d'une bordure. Les plus récents - cèst-a-dire ceux 
des XV* et XVI» siècles - présentent une grande et riche composition picturale, vue en quelque sorte à travers les 
compartiments de la pierre et les barres des armatures en fer, dont la composition peinte ne tient pas compte. 
L'architecture y joue un grand rôle. Entre ces deux époques se rencontrent toutes les variétés de combinaisons. 

On possède encore en ce genre des oeuvres de très grands artistes, les uns inconnus, d'autres illustres 
comme Jean Cousin, Bernard Palissy, etc. 

Les plombs nécessaires au sertissage des morceaux de verre concourent, entre les mains d'un artiste 
habile, au bon effet de l'oeuvre; ils constituent et accusent le trait du dessin. 

L'architecte, auteur d'un carton de vitrail, doit établir un dessin qui détermine avec précision, tel qu'Usera vu 
en transparence, L'aspect coloré dont il vent assurer le rendu, le verrier ayant à son tour pour fonction de réaliser ce 
carton en technicien. 

L'objet du concours est donc un dessin coloré et rendant l'effet en transparence de la verrière projetée. 
On fera, pour l'esquisse, le dessin de la verrière au trait seulement, à l'échelle de 0 m. 02 pour mètre. 
Pour le rendu, ce même dessin à l'échelle de 0 m. 08 pour mètre. 
Tout esquisse négligée, est un cas de mise hors de concours. Il en sera de même de tout dessin rendu qui 

n'exprimerait pas la coloration, l'hypothèse de la simple grisaille n'étant pas admise par le présent programme. 

Paris, 9 février 1895/J. Guadet. 

RENSEIGNEMENTS - On peut voir, à Paris, des beaux exemples de verrières, notamment dans les édifices suivants: 

Notre-Dame / Sainte Chapelle du Palais / Saint -Séverien / Saint-Merry / Saint -Gervais / Saint-Eustache 
/ Saint-Étienne-du-Mont / Saint-Chapelle du château de Vincennes. 

DOCUMENTS - A consulter entre autres: 

BATISSIER, Art monumental I CORROYER, L'architecture gothique I Ferdinand DE LASTEYRIE Histoire 
de la peinture sur verre / DU MÊME: Quelques mots sur la théorie de la peinture sur verre, avec en appendices: I. La 
Bibliographie de la peinture sur verre; II. la Nomenclature des plus remarquables vitraux. / LÉVY et CAPRONNIER, 
Histoire de la peinture sur verre (notamment en Belgique). / Lucien MAGNE, L'oeuvre des peintres verriers français. » 

N» 18 
A.M.S. 



N
a 18 

1895 . Fevereiro . 5 
Concurso de emulação 

« [...] Nota: Pendant ce concours aurout lieu: 
1

2 Le concours ROUGEVIN 
2

2 Les concours d'essai du GRAND-PRIX. 

Le professeur de Théorie propose pour sujet du concours: /Une Maison de retraite pour des ecclésiastiques. 

Un donateur a disposé, en faveur de cet établissement, d'un terrain situé à la campagne, dans le climat de 
la France centrale, sur la pente d'un coteau dominant une rivière. La pente générale, assez uniforme, pour constituer 
un grand plan incliné, est de 0 m. 20 par mètre. La propriété a son principal accès par une route longeant la nvlère; le 
service se fait par la partie haute, au moyen d'une avenue ouvrant sur un chemin. 

L'objet du concours est à la fois la disposition générale de la propriété dans les conditions particulières que 

motive la pente très prononcée du terrain, et l'étude spéciale des bâtiments. 

Cette maison destinée à cinquante ecclésiastiques âgés ou infirmes, doit leur assurer tout le bien-être 
possible, avec le respect de leurs habitudes de vie et des règles dont la vieillesse ne les affranchit pas.. 

Les bâtiments comprendront: 
Services généraux - Près de l'entrée prindpale: Une porterie avec concierge et aumônerie. Prés de I entrée 

de services ■ Les services de la direction et de l'économant; Une cuisine et dépendances; une lingerie; dépôts divers. 
Habitation commune.: Un ou deux réfectoires; deux ou trois salons de conversation, lecture, etc.; Une 

bibliothèque assez spacieuse, avec quelques dépôts de collections; Un service de bains. 
Habitations Particulières: Cinquante petits pavillons, pouvant être accouplés, de chacun trois pièces avec 

petit jardin- Portiques promenoirs, pour réunir les pavillons et aussi pour la conversation. 
Chapelle et Cloitre: Une chapelle pour les offices en commun, mais comportant de nombreux autels, afin que 

chaque prêtre puisse dire chaque jour sa messe obligatoire; Près de cette chapelle se trouvera un cloître, en tout 
analogue à ceux des maisons religieuses, mais avec cette différence que par un de ses côtés on jouirait de la vue sur 
la campagne- Le centre de ce cloitre serait le cimetière particulier de la maison de retraite. 

Infirmerie- Dans une partie retirée des jardins, service complet d'infirmerie pour dix malades. 
Dépendances: Écurie pour trois chevaux, remise pour deux voitures; Cellier; bûcher; Quelques logements 

de gens de service; Buanderie. 
La plus grande dimension de l'espace occupé par les bâtiments, infirmerie non compnse, n excédera pas 

250 mètres. , , , „ 
Il sera pratiqué des jardins aussi favorables que possible à la promenade et au repos. La plus grande 

dimension de la propriété totale est de 500 mètres. 
On fera pour les esquisses: un plan de rez-du-chaussée (au besoin à plusieres niveaux) des bâtiments, non 

compris l'infirmerie, à 0,001 pour mètre; la coupe et l'élévatoion à la même échelle. 
Pour le rendu, on fera: le plan général des bâtiments et des jardins à 0,002 pour mètre; la coupe et I élévation 

des bâtiments à 0,004 pour mètre. 
La destination des pièces principales sera écrite dans le plan. 
Toute esquisse néglié est un cas de mise hors de concours. 

Paris, 5 février 1895. J. GUADET. » 

A.M.S. 
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N» 19 
1895 . Abril . 2 
Concurso de emulação sobre os tema: As naves de uma igreja abobadada 

« [...] Le professeur de théorie propose pour sujet du concours:/ Les Nefs d'une église voûtée. 

La composition des églises est avant tout régie par le parti de construction adopté; les églises voûtées, 
surtout lorsqu'elles ont des bas-côtés, et lorsqu'on veut un éclairage direct de la nef principale, présentent des difficultés 
très sérieuses de stabilité, dont la solution doit être d'abord cherchée dans la disposition architecturale. C'est sutout 
la coupe transversale de l'édifice qui sert à étudier et à exprimer les combinaisons adoptées pour assurer la solidité 
et la durée de l'édifice, ansi que ses proportions. 

L'objet du présent programme est l'étude de deux travées contigûes d'une église ayant sa nef et ses bas-

côtés voûtés, avec ou sans chapelles latérales. 
Les données sont les suivantes: 
La nef a de 10 à 11 mètres de largeur dans oeuvre des piliers; la largeur des bas-côtés sera déterminée en 

proportion de la nef; 
Les voûtes sont entièrement en maçonnerie; 
Les bas-côtés sont éclairés soit par des fenêtres directes, soit, en cas de chapelles latérales, par les fenêtres 

de ces chapelles; 
Le grand nef est éclairée directement par des fenêtres ou verrières au-dessus des toitures des bas-côtés; 
Les combles construits en charpente, fer ou bois, ont leur naissance au-dessus des voûtes. 
Aucune autre condition n'est prescrite. 
On fera pour les esquisses: 
Le plan des deux travées; 
La coupe transversale de l'église et la coupe longitudinale des deux travées à 0 m. 004 pour mètre. 

On fera pour le rendu: 
1a Un plan générale de l'église à 0 m. 0025 pour mètre: 
Les plans des deux travées à 0 m. 01 pour mètre aux divers niveaux utiles. 

2s En un même dessin et exactement en regard et rapprochées l'une de l'autre; 
La coupe transversale complète, à 0 m. 015 pour mètre; 
La coupe longitudinale comprenant les deux travées, à 0 m. 015 pour mètre. 
3a La façade latérale des deux travées à 0 m. 015 pour mètre; 
La coupe transversale sera tracée et rendue sans aucune projection des parties éloignées; 
L'appareil et la construction seront soigneusement étudiés et indiqués dans les deux coupes et la façade. 
Toute esquisse négligée et tout rendu incomplet sont des cas de mise hors de concours. 

Paris, 2 avril 1895 / J: GUADET. » 

A.M.S. 44 



N« 20 
1895 . Julho . 2 
Concurso de emulação 

« [...] Le professeur de théorie propose pour sujet du concours: /Une Tribune officielle sur un Champ de manoeuvres. 

Lors de la Fête nationale, il est regrettable que le Président de la République ne dispose, pour la Revue des 
troupes, que des tribunes créés pour les Courses, que ni leur destination habituelle, ni leur caractère ne désignent pour 
recevoir officiellement les grands corps de l'État. 

On supposera donc que, sur un champ de manoeuvres militaires, on commise une tribune officielle d'une 
architecture monumentale et d'un caractère imposant, en rapport avec les fêtes militaires dans leur sérieuse gravité. 

L'emsemble se composerait de la tribune du Président, peu étendue, mais dominant le surplus comme 
expression monumentale, et de deux tribunes plus vastes pour les corps officiels et les invités; ces deux tribunes 
peuvent être contigùes à celle du Président ou en être isolées à une petite distance et, en ce cas, rattachées ou non 
par des motifs d'architecture et de décoration. 

C'est la tribune du Président, avec amorce seulement des tribunes des invités, qui est l'objet du présent 
concours. 

La tribune du Président aura au plus 12 mètres de façade sur le Champ de manoeuvres. La place du Président 
y sera nettement en évidence. Le parquet de cette tribune ne doit pas être élevé de plus de 2 mètres au-dessus du sol 
du Champ de manoeuvres. 

L'accès d'arrivée a lieu par derrière; l'ensemble comporte: 
- Une descente de voitures; 
- Un vestiaire du Président; 
- Un vestiaire de ses invités; 
- Pièces de service et water-closet; 
- Un grand escalier d'arrivée. 
Le parquet de la tribune, auquel on doit pouvoir aussi accéder par des escaliers partant du Champ de 

manouevres (pour les officiers appelés à recevoir des drapeaux, des décorations, etc.) et accédant aussi facilement 
que possible prés du siège du Président. Mais ces escaliers ne doivent pas faire saillie sur le parement de la tribune. 
Toutefois, si la composition l'exige, ils pourront être pris en dehors des 12 mètres de façade. 

On fera le plan et la coupe à 0 m. 005 pour mètre; l'élévation comprenant la façade de la tribune et l'amorce 
de l'une au moins des tribunes d'invités, joignant ou non la tribune du Président, à 0 m. o1 pour mètre. 

Toute esquisse négligée ou seulement au crayon est un cas de mise hors de concours. 
Une perspective ne peut tenir lieu de l'élévation exigée. 

Paris, 2 juillet 1895 / J: GUADET. » 

A.M.S. 45 



Capítulo III 

N" 1 
1888 . Janeiro . 2 
Parecer da Direcção da Associação Comercial do Porto sobre o projecto da estação central de 
caminho de ferro em S. Bento. 

« Parecer da Direcção da Associação Commercial do Porto, apresentado á assemblêa geral da mesma 
Associação em 21 de janeiro de 1888, sobre o projecto de uma estação central de caminho de ferro no local do 
mosteiro de S. Bento, d'esta cidade. 

Senhores: 

O governo de Sua Magestade, por intermédio do exc.m° ministro das obras publicas, dignou-se tomar o 
parecer da Associação Commercial do Porto, em termos extremamente honrosos e lisongeiros para a nossa 
aggremiação, sobre o plano da fundação de uma estação a ligar dentro da cidade as différentes vias férreas que aqui 
convergem, sendo a solução d'esté problema apresentado no ante-projecto que nos foi enviado por ordem do 
mesmo exc.m° ministro, e que examinastes. 

Em vista da importância do assumpto, a vossa Direcção não quiz tomar resolução definitiva sem primeiro 
submetter o seu parecer á discussão e ao voto da assemblêa geral. 

O parecer d'esta Direcção é, pois, o seguinte, que sujeitamos agora á vossa illustrada apreciação, 
devendo primeiro notar-se que, segundo a própria indicação do governo de Sua Magestade, este ante-projecto não 
deve ser considerado isoladamente, mas sim como parte de um conjuncto de melhoramentos que tem sido 
subordinado a um pensamento harmónico, no intuito de se tornarem mais fáceis, mais commodas e mais proveitosas 
as communicaçôes do commercio da nossa cidade, quer com a via marítima, quer com as vias férreas; e que a vossa 
Direcção entende em principio que apenas nos compete manifestar opinião com respeito á ideia geral d'aquelle 
piano de melhoramentos no seu conjuncto, e nomeadamente quanto á solução proposta no ante-projecto para a 
estação central, sem termos de entrar no exame e apreciação da parte technica e de execução, a qual pertence 
naturalmente a outras entidesse e instancias. 

Sobre estas bases é, pois, formulado o nosso PARECER. 

A Direcção reconhece que as três partes em que se divide o plano geral dos melhoramento projectados, 
a saber: estação commercial junto á alfandega, destinada especialmente para o serviço de transporte de mercadorias, 
e do commercio marítimo. - cães acostavel construído na linha do rio entre a alfandega e a ponte Luiz I (na margem 
direita), - e estação central urbana no terreno do mosteiro de S. Bento da Ave-Maria, destinada propriamente ao serviço 
de passageiros, constituem effectivamente um systema de partes integrantes e inseparáveis que devem ser 
realisadas conjunctamente, completando-se entre si. 

Nenhuma das duas estações - qualquer d'ellas - seria per si só sufficiente para satisfazer cabalmente ás 
exigências do duplo serviço de mercadorias e passageiros, sem inconvenientes bem fáceis de comprehender. 

Nem a estação de S. Bento corresponderia ás reclamações do commercio marítimo que precisa de uma 
estação junto ao rio e á alfandega; nem uma única estação commercial e marítima, na parte baixa da cidade, e, 
portanto, fora do centro d'ella, bastaria a contentar as aspirações da população civil e do commercio local, sob o ponto 
de vista da facilidade e commodidade do serviço de passageiros, ponto de vista este aliás grandemente attendivel 
em razão de se tratar da ligação directa com a cidade em différentes vias férreas que não tem só importância 
commercial, mas a tem como meio de transporte de pessoas, e em razão de ter de tomar-se em conta o interesse 
geral da cidade na solução do problema. Emfim a estação marítma não poderia corresponder efficazmente ao seu 
fim sem o cães acostavel onde fosse possível aos navios e vapores cerregar e descarregar diractamente para o 
caminho de ferro, não havendo já hoje, como é sabido, nenhum cães na margem direita em condições proprias para 
este importante serviço do commercio marítimo. 

A solução proposta de construirem-se as duas estações foi a melhor, a mais plausível e satisfactoria para 
todos os legítimos interesses que intervinham no assumpto. É de grande conveniência a separação do serviço de 
transporte de passageiros, do serviço de mercadorias; e uma tal separação vê-se praticada em todas as grandes 
cidades commerciaes da Europa, ou mesmo do mundo. Cada qual d'estes serviços reclama a sua localisação 
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différente e apropriada. O serviço de mercadorias tem o seu lugar junto ás alfandegas e proximo dos rios ou do mar, 
onde ha commercio maritimo. Pelo contrario, o serviço de passageiros pede ser centralisado na parte mais acessível 
e central das povoações, e por este lado o local escolhido, onde ora existe o mosteiro das benedictinas com a sua 
cerca, não podia achar outro rival como ponto central no Porto, sendo realmente para aproveitar a circumstancia do 
feliz acaso que permitte aqui haver o Estado á sua disposição um terreno central que lhe pertence, quando n'outras 
localidades as expropriações custam de ordinário onerosos sacrifícios ao thesouro. 

O projecto ainda parece recommendar-se pelo lado económico, porque a construcção de uma única 
estação em que ficassem promíscuos os dous serviços de passageiros e de mercadorias, exigiria certamente taes 
proporções da área e amplitude para a installação próxima de todos os alojamentos e acessórios indespensaveis 
a cada um d'aquelles dous serviços distinctes, que o custo das expropriações attingiria uma somma talvez superior 
á que se dispenderá construindo isoladamente, em locaes separados, as duas estações. 

Convém advertir que, comquanto se trate de duas estações, e da sepração dos dous serviços naturalmente 
distinctes de transporte de passageiros e de transporte de mercadorias, não se quer entender, todavia, que nenhuma 
das duas estações seja exclusivamente destinada a um só d'aquelles serviços: admitte-se que em ambas ellas 
possa fazer-se um e outro serviço, mas como sem duvida alguma, separadas ellas, ha-de predominar em cada uma 
o serviço a que é especialmente destinada, nunca será prejudicada a ideia da manifesta vantagem que ha em 
distinguir os dous serviços. 

A Associação Commercial approva, pois, o projecto na sua ideia geral, comprehendendo as duas 
estações separadas, e a construcção da linha de cães acostavel na margem direita do rio Douro. Lembra comtudo 
ao governo de Sua Magestade a conveniência de se estabelecerem também n'esse cães junto á estação 
commercial, e como dependência da alfandega e sob a inspecção d'esta, os armazéns de retém ou de deposito para 
as mercadorias em transito que entrem pela barra para seguir directamente para Hespanha, ou venham d'esté paiz 
para seguir por exportação pela mesma barra do Porto. O nosso porto deve tornar-se um entreposto preferido para 
o commercio de determinadas provindas do reino visinho; e para isso convém attrahil-o aqui, proporcionando-lhe 
todas as facilidades e commodos compatíveis com o interesse publico. 

Resta por ultimo exprimir o voto de que o plano proposto seja convertido em realidade em todas as suas 
partes componentes, dentro do mais curto praso de tempo que possível fôr; porque representando com effeito uma 
ordem de melhoramentos do mais transcendente alcance na economia publica do paiz, e em particular uma condição 
importantíssima e inadiável para o desenvolvimento commercial e prosperidade do Porto, será um dos mais notáveis 
e valiosos serviços que os poderes públicos poderão dispensar a esta terra laboriosa e profundamente crente no 
seu futuro progresso. 

Porto e assembleia geral da Associação Commercial, 2 de janeiro de 1888. 

Barão de Massarelos, Presidente/ John H. Andresen Junior, 18 Secretário/A. Augusto Pinheiro da Costa Ribeiro, 22 

Secretario. » 

in, Relatório dos Actos da Direcção da Associação Comercial do Porto no ano de 1887/ Documentos anexos, Porto, 4 7 
1888, ff. 159-163. 



N» 2 
1893 . Abril 
Ofício e memória Justificativa do projecto da estação de S. Bento enviados ao Ministro das Obras 
Públicas pela Irmandade de S. Bento da Ave-Maria do Porto 

« Aspiram os techinos que advogam os interesses do syndicate que fez decretar a construcçao da Estação 
Central de S. Bento da Ave- Maria do Porto, a que esta seja bella e grandiosa, custe o que custar: a Irmandade 
respeitando esta pretençáo no que tem de justo, deseja que elles respeitem as sanctas aspirações da Irmandade 
de S. Bento da Ave-Maria do Porto que com tenacidade e com direito advoga a conservação da casa onde educa 
e instrue, sem despeza para o Estado, os filhos dos irmãos da ordem de S. Bento, e também da sachristia e Igreja 
de S. Bento, bello edifício archeológico que se esforçam por demolir sem necessidade nenhuma; os technicos 
dizendo que querem aformosear a cidade, vão substituir esta magnifica Igreja, monumento de fé construído de fina 
cantaria de granito, por cocheiras, armazéns, ate de alvenarca ! 

N'um paiz pobre, Exm°. Snr., a primeira aspiração dos technicos deve consistir, não em gastar arruinando 
a Nação decadente também pela má administração dos mesmos, mas em procurar construir barato e solidamente, 
observando os preceitos da arte e da sciencia; mas será assim que os technicos projectam e constroem no Porto? 
Não Exm°. Snr. não. E para lh'o provarmos bastará citar as obras do troço do Ramal de S. Bento já construído, onde 
se nota que, nas margens alcantiladas e toscas do rio Douro, se empregaram cantarias sem necesidade, conta, pezo 
nem medida, e os projectos primitivos da Estação Central que foram projectados com tal largueza que mais parecia 
uma obra para paiz de fadas, que para o nosso malfadado Portugal! 

Quererá o syndicate construir com riqueza a Estação Central? Não Ex"»". Snr., o que pretende é fazer 
approvar um projecto grandioso para opportunamente o substituir por outro mesquinho, onde as argamassas 
francezas substituirão também as cantarias ricas do projecto, etc., tudo será regateado e o Estado também 
compromettido pelos estrangeiros do syndicate que augmentarão nas praças estrangeiras o descrédito portuguez. 

Apesar de os technicos, que teem por missão advogar os interesses da Nação, defenderem os do 
syndicate e tratarem rudemente a Irmandade de S. Bento por desassombradamente esclarecer os Ex.™» Ministros 
a guerra tem recorrido respeitosamente e com grande sacrifício para lhes mostrar o cuidado que devem ter na 
approvação do projecto da Estação de S. Bento e do troço do ramal por construir, ella espera que com o auxilio de 
Deus conhecendo V. Ex» á evidencia o plano do syndicate explorado ro condenne. 

A Irmandade lembra a V. Ex« a diminuição de passageiros e mercadorias que n'um futuro proximo ha-de 
sentir-se na estação do Pinheiro e opportunamente na Central de S. Bento, pelo seguinte: por ficarem muitos 
passageiros e mercadorias nas Devezas (estação de Villa Nova de Gaia) para seguirem para o Porto pelo elevador 
que leva até o rio Douro os vagons de mercadorias da mesma e tabem os passageiros, e chegarem depressa á 
cidade baixa e á praça da Batalha, depois de ligados os elevadores de Gaya e do Porto pela ponte Luiz 12, taboleiro 
inferior, ou pelo tramway que vae estabelecer-se das Devezas á Batalha pelo taboleiro superior da ponte Luiz 1 °, 
d'esté modo convirá á maioria dos passageiros, etc. de Norte e Leste que venham ao Porto o sahir e entrar nas 
Devezas em logar de irem á Estação Central e ao Pinheiro por economisarem tempo e dinheiro; na linha do Minho 
e Douro pela recente concessão da linha férrea de Leixões a S. Gens, á Companhia da Povoa que fará de futuro todo 
o serviço de passageiros e mercadorias da Leixões a Mathosinhos, Valença, Braga, Famalicão, Guimarães, etc. e 
vice-versa, e conduzirá os banhistas para Mathosinhos e Leça por fora das barreiras sem entrarem no Porto, 
concessão que arruinará ou depreciará sensivelmente a exploração das linhas férreas do Minho e Douro do Estado; 
e finalmente os passageiros e mercadorias que de S. Bento forem a Leixões preferirão o tramway á linha urbana, pois 
seguindo esta terão de ir de S. Bento em direcção opposta até ao Pinheiro para entrarem na linha de Leixões, gastando 
inutilmente muito tempo e dinheiro! Assim na opinião da Irmandade o movimento de passageirtos e mercadorias na 
Estação do Pinheiro e opportunamente na de S. Bento diminuirá e será muito pequeno pelo mais e dispendiosissismo 
plano das trez vias férreas construídas no Porto e concessões recentes que arruinarão a exploração das linhas do 
Estado mesmo que V. Ex' dê providencias para remediar tanta incúria e patronato. 

Ameaçada a Irmandade de S. Bento da Ave-Maria do Porto, pelos technicos, lembrou-se de apresentar 
um projecto de Estação Central em que as linhas férreas ficassem como as da estação do Rocio em Lisboa; e posto 
que lhe parecesse este o projecto mais apropriado á forte accidentação do terreno em S. Bento e ao aproveitamento 
d'elle por ser de grande valor, desistiu e entre diversos projectos preferiu um que se aproximasse do projecto da 
Direcção do Minho e Douro, para melhor demonstrar a V. Ex» a desnecessidade de despender tanto dinheiro e perder 
tanto terreno de valor na construcçao de um ramal separado das trez linhas férreas do Porto e na Estação de S. Bento 
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condennado a ter de futuro um movimento pequeníssimo. 
Projectou a irmandade uma estação grandiosa com oito linhas férreas para uma via dupla de pouco 

movimento, tendo cinco cães de embarque, etc. de cinco metros de largo afim, de poderem simultaneamente partir, 
ou chegar, oito comboios, quando na estação do Pinheiro, a principal do Porto e de entroncamento onde ha três vias 
férreas apenas existem dois cães e simultaneamente só podem partir, ou chegar, três comboios: e para V. Exa melhor 
comparar a grandeza do projecto da Irmandade e actuaes necessidades do Porto, esta juntou a planta do edificio 
da estação do Pinheiro e seus dois cães de embarque afim de V. Exa poder conhecer á primeira vista a sinceridade, 
franqueza e patriotismo que obrigam a Irmandade a bradar contra quem protege os interesses de um syndicate que 
arruina a Nação sem vantagem nenhuma para o Porto, só para ter a gloria de demolir uma Igraja das melhores desta 
cidade e advogar a causa do syndicate. 

O projecto da Irmandade abrange uma area de 1,6000 Hecta. incluindo o Convento, cerca, quintaes 
expropriados e por expropriar; o terreno da cerca que o Estado cede para a Camará abrir a Avenida D. Amelia de 
Bragança mede 0,1280 Hecta. e a area expropriada pela Camará ao Convento para alargamento do Largo de S. 
Bento, mede 0,0825 Hecta. 

Pelo projecto da Irmandade a entrada de passageiros e bagagens tem de fazer-se pelo Largo de S. Bento 
e sahida pela Avenida D. Amelia de Bragança e o serviço de mercadorias pela passagem do rez do chão da casa 
das escholas, Adro da Igreja e rua do Loureiro. 

A Irmandade de S. Bento tem a subida honra de enviar com esta a V. Exa o seu projecto da Estação Central 
conservando a magestosa Igreja, sachristia e casa das escholas de S. Bento, envia também uma memoria justificativa 
do mesmo projecto, a planta do Convento e cerca, a planta do edificio da Estação do Pinheiro, e cães de passageiros, 
e a photographia da bella fachada da Igreja, sachristia e casa das escholas. 

A Irmandade conclue dizendo a V. Exa que está prompta a desfazer qualquer duvida que se offereça sobre 
o seu projecto pedindo a V. Exa se digne tomar na devida consideração, tão justo e patriótico pedido, afim de, no caso 
de mandar construir a Estação Central do Porto, poupar a sua magnifica Igreja, sachristia e casa das escholas, e assim 
o espera da probidade, illustração e patriotismo de V. Ex.a. 
Deus Guarde a V. Ex.a / Porto e Secretaria da Irmandade de S. Bento da Ave-Maria de Abril de 1893. 
Ml.mo e Ex.mo Dr. Bernardino Luiz Machado Guimarães. Dig.m° Ministro das Obras Publicas. 

O Prior da Irmandade. » 

Arquivo Particular do Dr. Alberto M. Ribeiro Meireles, documento avulso 



N» 3 
1896 . Outubro . 6 
Carta de Ramalho Ortigão à Rainha D. Amélia acerca do Convento da Ave-Maria 

« Minha Senhora: 

« Sabendo que Vossa Magestade se interessa pelo problema de engenharia de que n'este momento 
depende o destino da egreja da Ave Maria no Porto, tomo a liberdade de informar Vossa Magestade do estado d'essa 
questão, aproveitando para esse fim o primeiro momento livre de uma rápida excursão d'arte que estou concluindo 
nas províncias do Norte. Em vez de estabelecer a estação central dos caminhos de ferro do Porto no logar que se 
escolheu, teria sido de certo mais sensato optar por logar em que não houvesse de se demolir uma egreja para edificar 
uma gare. Esse plano foi porem approvado, e para o concluir acham-se feitas obras importantes e mui dispendiosas. 
O extenso túnel que une Campanhã com o largo da Feira de S. Bento está feito, e abre a sua profunda boca para a 
egreja, que tem fatalmente de devorar, porque ainda aproveitando o espaço ocupado pela egreja, a gare ficará 
pequena. Não havendo meio de salvar a egreja sem uma perda enorme de tempo e de dinheiro resta considerar se 
a conservação d'esse edifício no logar em que se acha vale a pena de um tal sacrifício, ao qual a população do Porto 
se não sujeitaria sem os mais clamorosos protestos. Respondendo a este ponto, eu digo sinceramente a Vossa 
Magestade que a importância archeologica do monumento de que se trata está bastante abaixo do conflito que 
suscita. O grande e sumptuoso templo da fundação do rei D. Manoel, desappareceu inteiramente devorado por um 
incêndio. 

« A egreja actual, construída no século passado é, em todos os pontos de vista, banal. O seu architecte, 
que era da aldeia de Santa Cruz do Bispo e recebeu 120 mil reis pelo seu risco, era um mestre de segunda ordem, 
ao lado d'outros que na mesma época trabalhavam no Porto. A arte amovível que a egreja encerra é também de pouco 
interesse. A pintura dos retábulos é incaracterlstica. Um soffrivel arcaz na sacristia, solido cadeiral de boa marcenaria 
em madeira do Brazil no coro, uma curiosa moldura rococo n'um mau quadro representando a Santíssima Trindade, 
é tudo quanto lá se encontra. Para os interesses do culto a importância d'esta egreja também não é capital, porque 
ha varias outras mui próximas na zona em que ella se acha: logo ao lado os Congregados, um pouco mais abaixo 
a Misericórdia, S. Francisco e S. João Novo, um pouco mais acima Santo Ildefonso e os Clérigos. Dá-se demais um 
facto que responde a muitos escrúpulos, talvez a todos: a Confraria de Cedofeita, em cuja circunscripção ha grande 
falta de egrejas, sendo pequeníssima a da parochia, prontifica-se, sendo-lhe dada a pedra da egreja da Ave Maria, 
a reedifical-a tal qual ella está, em uns terrenos devolutos à rua da Carvalhosa. O Centro Comercial do Porto, em petição 
que ultimamente dirigiu a Vossa Magestade, lembra para estabelecimento do Dispensário de Vossa Magestade, 
desalojado do logar em que se acha, o Convento de Santa Clara. Esta indicação é muito importante. Se algum edifício 
portuense está nas condições de merecer mais especialmente que qualquer outro, a carinhosa protecção de Vossa 
Magestade, esse edifício é realmente aquelle de que se trata. O antigo convento de Santa Clara constitue, com as 
suas dependências, o mais doce, o mais suggestivo, o mais poético recanto da cidade do Porto. No Convento 
puseram as primeiras pedras o rei D. João I, o seu filho primogénito D. Affonso e o Infante Santo. A portaria da egreja 
, ogival, em dois arcos concêntricos, terminando n'um pináculo à choux, é do século XV, achando.-se porem 
emoldurada em tabeliãs da Renascença. A egreja é um dos nossos mais preciosos depósitos da nossa esculptura 
em madeira dos fins do século XVI e do século XVII. 

« A abobada é forrada de madeira lavrada. Os florões que servem de fecho às nervuras da abobada são 
lindíssimos. De stylo mudejar, as grades das tribunas de ferro dourado. Na capela mor, por baixo do bello brazão 
d'armas, encimado pelo elmo empenachado de Fernam Nunes Barreto Ferraz, fidalgo da Casa de El Rei, acha-se 
a data da esculptura 1593. Interessantíssimo como composição e como obra de talha o retábulo do altar de Nossa 
Senhora do Carmo. A antiga muralha da cidade, construída pelos reis D. Afonso IV, Pedro I e D. Fernando, serve de 
vedação à cerca de Santa Clara pelo lado do Nascente, e esta, n'esta parte em que era ao mesmo tempo muro da 
cidade e muro do convento, intacta, coroada pelas suas primeiras ameias. Na torre quadrada, que fica na cerca actual, 
e que defendia a porta da cidade chamada porta do sol, organizaram as freiras um miradouro envidraçado, d'onde 
a vista se dilatará até o mar, abrangendo as mais lindas flexões do rio e as encantadoras povoações ribeirinhas de 
Avintes, de Villa Nova de Valle de Amores e de Miragaia. Estabelecido desde já em tal logar, o dispensário de Vossa 
Magestade asseguraria d'antemâo o futuro destino do Convento quando falleça a sua ultima freira, e escudaria com 
o prestigio do nome de Vossa Magestade as pedras de mais pura memoria, de mais terna expressão e de mais 
penetrante sympathia que ha no Porto. 

« É claro, minha Senhora, que exprimindo lealmente a Vossa Magestade o que penso, individualmente. 

in P. Moreira das Neves, O Grupo dos Cinco-Dramas Espirituais, Lisboa, 1945, transcrito n'"0 Tripeiro", V série, 10, 
60ut. 1954. 



sobre este assumpto, eu não tenho a pretençâo de resolver um negocio e muito menos a de propor um alvitre. O meu 
fim é unicamente manifestar a Vossa Magestade a minha mais respeitosa dedicação, pondo-me ao serviço de Vossa 
Magestade na esphera puramente especulativa da archeologia e da arte nacional. 

« Tem a honra de beijar muito respeitosamente a mão de Vossa magestade o seu mais reverente servo 

Villa Real, 6 de Outubro de 18967 Ramalho Ortigão». 
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N» 4 
1902 . Dezembro . 29 

Carta do Presidente da Associação Comercial do Porto, Pedro Araújo, a Marques da Silva 

« Ulmo. e Exmo Snr. 

Levo ao conhecimento de V. Exa., para os devidos efeitos, que em sessão da Direcção d'esta Associação 
Commençai do Porto, a que presido, effectuada no dia 23 do mez corrente, foi V.Exa. nomeado, por proposta da 
Comm,ssâo Administrativa das Obras da Bolsa e Tribunal do Commercio do Porto, architecte da Associação 
Commerçai, com exercido desde 1 de Outubro de 1901 até 31 de Dezembro de 1904. e com o vencimento mensal 
de quarenta mil reis,. 

N'esta conformidade digne-se. pois, V. Exa. comparecer na Secretaria d'esta corporação, afim de liquidar 
os seus honorários vencidos. 

Deus Guarde a V. Exa. 

Associação Commercial do Porto, em 29 de Dezembro de 1902. 

O Presidente / Pedro Araújo 

Ulmo. e Exmo. Snr. José Marques da Silva /Porto » 

A.M.S. 
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N» 5 
1899 . Agosto . 17 

Representação da Câmara Municipal do Porto ao Rei acerca de obras de saneamento para a 
cidade 

« Senhor: 

Os esforços que os governos de Vossa Magestade e de seus augustos predecessores tem empregado 
para levarem o paiz a occupar o lugar que os seus recursos naturaes e as glorias da sua historia, lhe assignalam entre 
os povos cultos, são bem notórios de todos. Tem sido e podem ser discutidos o critério adoptado, a opportunidade 
dos emprehendimentos e os meios de que se tem lançado mão, mas, que governantes e governados se empenharam 
vivamente na obra do resurgimento nacional, procurando fazer desapparecer os vestígios de mais de meio século 
de estacionamento é innegavel. Entre a multidão, porém, de disposições e emprehendimentos de toda a ordem, 
questões importantíssimas tem sido descuradas por completo, ou apenas tem alcançado uma attenção de todo o 
ponto insufficiente. D'esté numero são os graves problemas da assistência e de hygiene publica. É para um dos 
múltiplos aspectos de um 'd'estes problemas que a camará municipal do Porto, vem perante V. M. solicitar a attenção 
do seu governo, Ha annos já que esta municipalidade, justamente preoccupada com as condições hygienicas da 
cidade, emprehendeu obras que lhe permittissem melhoral-as e organisou repartições de estudo que a orientassem 
sobre a gravidade dos males e os meios de os remediar. Do conjuncto d'estas diligencias resultou a desconsoladora 
convicção de que não obstante a demolição de uma parte importante da cidade velha e do estabelecimento de uma 
regular distribuição de aguas, o Porto não encontrava entre os grandes aggregados urbanos da Europa, senão três 
que se lhe avantajassem no exagero de mortalidade. Muito se tem fallado entre nós, e com razão, da excessiva 
mortalidade de Lisboa. Pois essa grande mortalidade corresponde a uma situação hygienica incomparavelmente 
superior á da nossa cidade. A taxa obituária que, em Lisboa, se eleva á forte cifra de 26.9 por mil, attinge no Porto 36.2 
! E como causa principal d este lastimoso estado não se pode apontar outra que não seja a falta quasi completa de 
uma rede de canalisação para os esgotos da cidade. Porque é de notar que nada nas condições topographicas, 
geographicas e climatéricas do Porto, absolutamente nada, authorisa a prever para elle um logar de honra entre as 
cidades insalubres do mundo. Conhecida a causa, indicado estava o remédio, e para isso esta municipalidade pôz 
a concurso o projecto e execução das obras necessárias para o saneamento da cidade. Teve isto logar em 1896. 
Concorreu a acreditada firma Hughes & Lancaster, conhecidíssima pelas obras congéneres executadas em diversas 
cidades estrangeiras e exploradora do systema Shone para a elevação de esgotos. Fez a camará examinar o 
projecto pelos seus empregados technicos e por uma commissão de que fizeram parte alguns dos nossos mais 
distinctes engenheiros, concluindo-se finalmente pela adopção do projecto apresentado com as modificações que 
pareceram úteis e com as quaes a firma constructor concordou. Seguia-se a parte financeira . Até aqui tinha a 
municipalidade trabalhado por conta propria, sem recorrer a auxilio estranho. E sem recorrer a auxilio estranho 
desejava ella proseguir, porque ninguém melhor reconhece e lamenta as difficuldades financeiras que embaraçam 
a acção governativa do poder central, e ninguém mais do que ella deseja facilitar a esse mesmo poder a sua pesada 
tarefa. Infelizmente, porém, a elevadíssima somma que se torna indispensável para levar a effeito o projecto 
approvado obriga a camará, mau grado seu, a recorrer a V. M., para que, pelo seu governo, lhe seja prestado efflcaz 
auxilio neste emprehendimento, cuja protelação custa annualmente muitas centenas de vidas de cidadãos portuguezes. 
Desde 1896, até hoje, tem a camará hesitado em dar este passo, aguardando sempre que a melhoria de situação 
cambial tornasse mais viável o seu intento. Essa melhoria veio finalmente, se não tão grande como todos desejaríamos, 
pelo menos muito importante, e hoje nada desculparia a camará de demorar por mais tempo a solução de um 
assumpto de tão grave responsabilidade moral. Não pede a camará municipal do Porto, que o governo tome sobre 
si o encargo integral das despezas a fazer, como de resto já tomou para o saneamento da cidade de Coimbra, e se 
tem declarado disposto a acceitar para o de Lisboa. A camará pede uma coadjuvação, importante, sem duvida! mas 
em todo o caso, só uma coadjuvação.. E não a assalte o receio de que se lhe responda com o conhecido ubi 
emolumentum ibi onus esse debit porque em contradição com o adagio estão os exemplos citados e mais ainda 
porque nas circumstancias especiaes em que sob o ponto de vista da cobrança dos seus rendimentos próprios , está 
a cidade do Porto, tal resposta representaria a colossal iniquidade de lhe imporem obrigações, privando-a ao mesmo 
tempo de fazer uso dos meios com que poderia custeal-as. 

Senhor! Para levar a cabo a grandiosa empreza do seu saneamento, limitado ainda assim á parte da sua 
área mais densamente edificada, precisa a cidade de dispender 2.637:0008000 réis. quantia esta, que obtida por 
empréstimo exige para juros e amortisação em 75 annos á taxa de 6 p.c, 160:000$000 réis. em números redondos 
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Lançando mão do orçamento por onde se está regendo a vereação actual, vê-se que deduzidos os encargos dos 
empréstimos existentes, o rendimento utilisavel se reduz a 413:0O0$0O0 réis. Seria, pois, indispensável um augmente 
de receita de 40 p.c, o que obrigaria a elevar todos os impostos pelo menos a 50 p.c. adma do que estão. O sacrifício 
que daqui resultaria para os munícipes seria de tal ordem que não poderia deixar de provocar uma violenta reacção, 
e nenhuma vereação ousaria espontaneamente carregar com o odioso de taes medidas. E ainda se os 413:0O0$00O 
réis, acima referidos fossem consagrados aos serviços municipaes, haveria talvez margem para , por meio de 
judiciosas economias, arrancar d'elles valioso subsidio para attenuar os encargos novos que forçoso fosse estatuir. 
Mas o que succède? Pelas disposições do actual Código Administrativo e leis especiaes o governo central foi 
descarregando sobre os municípios grande numero de despezas de outro género, que de grau em grau lhe levam 
já hoje o melhor de 70:000$000 réis, e promettem ainda crescer muito além, porque, só pela lei de instrucção primaria 
está já authorisada uma elevação que pode subir acima de 30:000$000 réis. É verdade que pela lei de 23 de dezembro 
de 1865 o Estado paga á camará 40:000$000 réis annuaes, subsidio que foi successivamente elevado a 50:000$000 
réis e 60:000$000 réis pelo decreto de 4 de julho de 1870 e lei de 27 de dezembro do mesmo anno, mas este subsidio 
foi estabelecido em compensação da parte do imposto sobre vinho, geropiga, aguardente e vinagre que pertencia 
á municipalidade, imposto que o governo chamou exclusivamente a si, privando a cidade de uma das mais 
importantes e progressivas fontes de receita que ella possuía. Com o decorrer dos tempos a compensação tornou-
se illusoria, como vimos, porque não chega para os encargos legaes; mas peior do que isso, fez-se o esquecimento 
em torno do principio de equidade, que explica os augmentes successivos da verba fixada em 1865. O governo de 
V. M. reconhecendo que os encargos da cidade augmentavam, e que o imposto referido augmentava também, 
concordou em deixar participar a camará d'esté augmente. Mas, desde 1870 para cá, ha trinta annos, o producto do 
imposto cresceu espantosamente desde 84 a 181:000$000 réis que attingiu em 1898, e o município continuou sempre 
a perceber a quantia de 60:000$000 réis da lei de 1870. Por uma proporção fácil de estabelecer vê-se que a cobrança 
integral do imposto pelo Estado acarreta á camará um desfalque annual superior a 70:000$000 réis. Se o Porto se vê, 
pois, na impossibilidade de resolver o problema capital da sua vida urbana é isso devido a ter, por um lado, as finaças 
oneradas com um grande numero de despezas que os governos téem liberalmente distribuído pelos municípios, e 
por outro, por se achar privado de uma grande parte das receitas que mais de direito lhe pertencem. Resolva o governo 
restabelecer a camará do Porto na posse dos rendimentos a que legitimamente se julga com direito, prescinda de 
lhe aggravar a situação pelo uso das authorisações de que está armado, e o saneamento da segunda cidade do 
reino será uma realidade. Os habitantes do Porto supportarão resignados as imposições que será indespensavel 
exigir-lhes e a sua vereação não verá diante de si o irreductivel dilemma de deixar prosperar sem remédio a flora 
exhuberante dos micro-organismos productores de toda a casta de moléstias infecciosas, desde as mais estranhas 
e difficeis de classificar, até aos já infelizmente muito conhecidos, typhos, variola, escarlatina, etc., ou de provocar 
um violento movimento de reacção pela excessiva e brusca elevação das taxas tributarias. A camará municipal do 
Porto confiada na justiça que lhe assiste, espera que o governo de V. M. a attenderá, espera-o ainda porque a 
generosidade dos seus sentimentos não pode ser indifférente ao vêr cento e setenta mil portuguezes, prestando 
annualmente á morte um tributo superior em mais de meio por meio ao das maiores agglomerações urbanas 
conhecidas, porque a lucidez de sua intelligencia não deixará de lhe evidenciar que enorme enfraquecimento da 
riqueza nacional, não represente a perda annual de tantas vidas, espera-o, finalmente, porque elle não poderá 
consentir que a generosa obra da assistência aos tuberculosos, tão auspiciosamente iniciada pela augusta esposa 
de V. M., e tão calorosamente apoiada por todo o paiz seja edificada sobre bases de areia, e outra cousa não seria 
e não será o estabelecer a assistência, mantendo prósperos e fecundos os focos productores do terrível morbo, entre 
os quaes a nossa cidade tem o triste privilegio de occupar o primeiro logar. 

Deus guarde a V. M. - Porto e Paços do Concelho, 17 de agosto de 1899 - (assignados) João Baptista de 
Lima Junior. - Francisco de Paula Azeredo. - Wenceslau de Souza Pereira Lima. - Isidoro da Fonseca Moura. - José 
da Silva Ferreira Bahia. - Alberto de Sampaio Baptista. - Manoel de Sousa Avides. - Antonio da Silva Marinho. » 

in Centro Commercial do Porto/Relatório dos Actos da Décima Segunda Direcção/Ano 1899, Porto, 1900, ff. 160-165 5 4 



Na 6 
1899 . Outubro . 6 

Representação do Centro Comercial do Porto ao Rei acerca de obras de saneamento 
cidade 

« Senhor. - Importantíssimo assumpto este é para o qual o Centro Commercial do Porto vem invocar a vossa 
esclarecida e valiosa attençâo, certo sempre de que não são infructiferos, n'este momento por demais opportuno, 
os seus appelles, que razões incontrovertiveis e supremos interesses recommendam e se justificam nos dolorosos 
acontecimentos que sobresaltam o paiz e cruelmente enervam a actividade d'esta laboriosa e honrada terra do 
trabalho. 

A insalubridade d'esta cidade, devida em maxima parte ás condições deletérias do sub-sólo, se attribue, 
com fundados motivos, as graves enfermidades, algumas endémicas, que avassalam e victimam annualmente 
grande somma de indivíduos, como também a assistência mais demorada e renitente da doença infecciosa reinante. 

Em 1896 teve o Centro Commercial do Porto a honra de representar á municipalidade, ponderando a 
reconhecida necessidade de se prover de remédio tamanho mal, sendo certo que esta corporação tentou, por vezes, 
levar a effeito a obra salutarissima da canalisação conveniente dos esgotos da cidade. 

Difficuldades insuperáveis teem protelado, porém, indefinidamente a realisação deste emprehendimento 
até agora em que os factos fortemente nos advertem de que não pôde, nem deve ser, por mais tempo adiada. 

D'esta necessidade imperiosa e instante todos somos convictos; mas, a despeito, os males aggravar-se-
hão se o Estado não coadjuvar o município portuense, não pela forma generosa, como se houve no saneamento da 
cidade de Coimbra e ha promettido á de Lisboa, mas, ao menos, restabelecendo-o na posse dos rendimentos que 
o thesouro publico illegitimamente arrecada todos os annos, já descriptos na representação que a V. M. endereçou 
a camará municipal em 17 de agosto proximo passado, pois não é possível aggravar com novos tributos os actuaes 
encargos que incomportavelmente oneram os munícipes portuenses. 

D'est'arte a segunda capital do reino verá effectuada a obra que tanto lhe interessa, e o governo de V. M. 
praticará um acto de alta justiça e sã administração. 

E n'esta ordem de ideias que o Centro Commercial do Porto vota todo o seu apoio á citada representação, 
pedindo e confiando que V. M. recommendará com empenho patriótico ao seu governo tão vital e momentosa questão. 

Deus guarde a preciosa vida de V. M. - Secretaria do Centro Commercial do Porto, 13 de outubro de 1899. 
- Pela direcção, Ezequiel A. R. Vieira de Castro, presidente. » 

in, Centro Commercial do Porto / Relatório dos Actos da Décima Segunda Direcção /Ano de 1899, Porto, 1900, ff. 169- 5 5 



N« 7 
1905 . Setembro . 23 
Cópia do Parecer da Comissão Permanente de Melhoramentos Sanitários enviada ao Presidente 
da Câmara Municipal do Porto em 12 de Setembro de 1905 

« Ulmo. e Exmo. Snr. - Devolvendo a V. Exa. o incluso projecto e mais documentos respeitantes á 
transformação do mercado do Anjo, tenho a honra de informar que em sessão de hontem , a comissão a que presido, 
lavrou o seguinte parecer: " Esta commissão tendo examinado e discutido o projecto da transformação do mercado 
do Anjo, chegou, por votação unanime, ás seguintes conclusões: 

1a Sem caracter architectonico, próprio d'esté género de edifícios, nota-se que no delineamento geral se 
teve em vista simplesmente a ostentação exterior, em completa desharmonia com a pobreza, insufficiencia e 
simplicidade interna, sacrificando-se o fim principal d'esté melhoramento, e compromettendo-se, sem razão plausível, 
um excesso de capital importante. 

2° Em todos os principaes mercados da Europa o typpo d'estas construcções obedece á necessidade 
de superficies lisas no alçado, impermeáveis, fáceis de lavar e depositar, sem grandes saliências ou reentrâncias, 
evitando-se, quanto possível, os esconderijos para insectos, fungos, pó, humidade e mais elementos de propagação 
de animaliculos, que atacam nos mercados as carnes, as fructas, as plantas e outros géneros alimentícios. A provar 
a ligeireza da construira e a adopção geral de paramentos lisos exteriores, estão, além de muitos outros, dos 
uniformes, no aspecto exterior, os mercados das "Halles Centrées Temple", "Martyres", "Place d'Italie", "Rue Nicole" 
e "Saint-Honoré", em Paris; os de "Santo Antonio", "Conceição", e "Borné", em Barcellona; o da "Figueira" em Lisboa; 
e o de "Ferreira Borges", no Porto se seguir para a nossa região. 

3a No proposto projecto do mercado do Anjo mostra-se reduzida a área disponível, destinando-se a vendas 
de mercadorias de outra espécie as zonas que orlam as ruas das Carmelitas e de S. Filippe Nery, parecendo á 
comissão que o projecto deve ser estudado por forma que toda a área conquistavel, já pequena para o fim que se 
tem em vista, seja integralmente aproveitada para o mercado, evitando-se as fundas clareiras de isolamento que 
embora podessem dar luz para as projectadas lojas de vendas de objectos que não são próprios do mercado, se 
prestam, todavia, a focos de immundicie e de infecção inevitáveis attenta a brandura dos nossos costumes quanto 
a polícia e hygiene. 

4s Tendo sido, julgado em abandono, por falta de concorrência, o mercado de Ferreira Borges, no qual a 
Municipalidade gastou um importante capital, muito conviria estudar a sua adaptação ao centro do Anjo, onde pôde 
ser collocado, ligando-o por meio de corpos lateraes ao perimetro disponível. Obter-se-hia assim, além d'uma 
economia, uma importante area central, coberta, para fructas e géneros que exigem abrigo, pois no projecto, de que 
se trata, tudo estará exposto á chuva em occasião de temporaes violentos, ficando o publico arriscado a doenças 
e incommodos provenientes da disposição adoptada, principalmente de inverno. 

5a O plano de esgoto e canalisaçâo subterrâneas dos principaes collectores deve satisfazer aos preceitos 
technicos de hygiene e de vasão fácil, pois podem ser evitados os cruzamentos a angulo recto, bem como as quedas 
de agua. As ligações no collector devem fazer-se no fundo a 135* pelo menos, nos termos do artigo 30a do Regulamento 
approvado por decreto de 14 de Fevereiro de 1903, salvo em casos especiaes que alli se não dão. 

6a Obrigando a disposição do terreno a diferença de nivel consideráveis, seria de toda a conveniência 
aproveitar os subterrâneos para mictórios e sentinas publicas inodoras, e talvez para camarás frigorificas, com portas 
exteriores, mascarando-se essas dependências com aspectos agradáveis. 

7a Sob os pontos de vista de limpeza, fiscalisação, commodidade de vendas, resguardo e segurança do 
mercado, parece a esta commissão excessivo o numero de entradas, refutando sufficientes as três dos ângulos e 
mais uma do lado das ruas das Carmelitas. 

8a Finalmente esta commissão não pôde deixar de lembrar a conveniência de um novo estudo perante a 
despeza de cento e oitenta contos de réis a que o projecto apresentado obriga, pois que a tal sacrifício pecuniário 
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não corresponde na essência o melhoramento publico proposto, julgando indespensavel um novo projecto em que 
sejam, tanto quanto possivel, attendidas as indicações propostas e quaesquer outras que o melhorem, reduzindo-
se ao minimo o emprego de cantarias orçadas no projecto em 18:435$000 réis, e dandoseaos parâmetros exteriores 
do mercado o caracter que lhe é próprio, preferindo-se a parte interna á externa, sem prejuízo da elegância e belleza 
da construcção seguidas em tantos edifícios d'esta ordem, levantados nas principaes cidades da Europa. 

Deus guarde a V. Exa. - Porto, 23 de Setembro de 1905. - Exmo Snr. Presidente da Camará Municipal do 
Porto. - O Presidente da Commissão, António Ferreira de Araújo e Silva. 

Está conforme, Porto e Paços do Concelho, 12 de Outubro de 1905. 

Servindo de Secretario da Camará, o 1a Official, António de Seixas Pinto de Lemos. » 

A.M.S. 



N« 8 
1907 . Agosto . 29 
Ofício de Marques da Silva dirigido à Câmara do Porto pedindo a sua exoneração 

« Exma. Camará 

José Marques da Silva, architecte diplomado pelo governo francez, 1a officiai architecte do Município do 
Porto, nomeado por unanimidade de votos, em sessão de 14 de Abril de 1904, tendo durante o exercício do seu cargo 
dirigido as obras de reparação da pintura do gabinete do Exmo. Presidente; desenhado os vitrais da escada dos 
Paços do Concelho; elaborado o projecto e dirigido a construcçâo do bairro operário, construído pela Camará com 
o producto d'uma subscripçao entre portuguezes residentes no Pará; elaborado o projecto completo da ampliação 
e reconstrução do Mercado do Anjo, do qual dirigiu as obras novas construídas; feito projectos e dirigido obras na 
ampliação da Capella do Cemitério de Agramonte; tendo também organisado o projecto das edificações a erigir nos 
terrenos do Mercado Ferreira Borges, no caso da sua venda, e o projecto d'um annexo no matadouro municipal, 
trabalhos estes feitos independentemente, do serviço constante de informação sobre os pedidos de licença para 
edificações urbanas, que lhe estava confiado, e em que fez o melhor do seu pouco saber, aconselhando melhoria, 
nas condições architectonicas e de salubridade, das edificações da cidade não desejando, ainda que com pezar, 
continuar a exercer o lugar de architecte da Camará Municipal do Porto, que procurou desempenhar, como soube e 
pôde, mas com firme propósito de ascentar, o abaixo assignado, 

Pede á Exma. Camará a sua exoneração / E.R.M»/ Porto, 29 de Agosto de 1907 / José Marques da Silva.» 

A.M.S. 



Capítulo IV 

N» 1 
1892 . Agosto . 27 
Ofício do Grémio Artístico à Academia Portuense de Belas Artes 

<• Do Grémio Artístico de Lisboa - 107 - Rua da Barroca - 2a - 111 m° e Ex.m° Snr. A Direcção do Grémio Artístico, 
intimamente convencida de que seria justo e vantajoso não se renovar os contratos quasi a terminar d'alguns dos 
professores estrangeiros de desenho das escolas industriaes, e serem declarados vagos os respectivos logares 
e posto a concurso entre os artistas portuguezes o seu provimento, deliberou representar ao Governo de Sua 
Magestade sobre tao importante assumpto, mostrando como os cursos das nossa Escolas de Bellas Artes são 
bastante vastos e complexos para educar professores dos différentes ramos de desenho ensinados nas escolas 
industriaes; é como da substituição de professores portuguezes definitivos aos estrangeiros contractados resultava 
uma economia importante. - Para o bom êxito d'esté emprehendimento, muito poderia contribuir a Academia, de que 
V. Ex.a é Inspector, juntando aos nossos os seus esforços que, pela importância e auctoridade d'essa corporação, 
decerto seriam eficazes. - Esta certeza, o alcance da tentativa em que está empenhado o Grémio Artistico, e até, a 
honra que n'ella vai envolvida, do ensino official da Arte, sào - pensa a Direcção do Grémio - motivos bastante 
poderosos para que essa Academia se não recuse a auxilial-as no emprehendimento a que se referiu, e de que se 
honra de ter tomado a iniciativa - Deus Guarde a V. Ex.a. - Lisboa 27 d'Agosto de 1892. - lll.m° e Ex.mo Snr. Conde de 
Samodães, Dig.™ Inspector da Academia Portuense de Bellas Artes. - O presidente da Direcção António Carvalho 
da Silva Porto. » 

E.S.B.A.P.. Correspondência de diversas autoridades 1864-1868, oficio ns 9 59 



N» 2 
1902 . Novembro . 25 
Carta do Conde de Samodáes a Marques da Silva 

« Ex.m° Senhor 

Em portaria de 7 do corrente foi V. Ex.» nomeado académico de mérito artístico, por proposta da conferencia geral 
d'esta Academia de 8 de março; nomeação esta que vem publicada no Diário do Governo n5 266 de 24 do do corrente 
mez. 

O que levo ao conhecimento de V. Ex.a para os devidos effeitos. 
Deus Guarde a V. EXA 
Academia Portuense de Bellas Artes, 25 de Novembro de 1902. 

Ex.m° Senhor José Marques da Silva / Conde de Samodáes / Inspector. » 

A.M.S. 60 



N» 3 
1902 . Março . 29 
Representação do Conselho Académico da Academia Portuense de Belas Artes à Direcção Geral 
da Instrução Pública 

« Á Direcção Geral de Instrução Publica . 

Hl.mo f£XC mo Snr. Tenho a honra de enviar a V. Exc.a as duas inclusas representações do Conselho Académico 
d'esta Academia, para V. Exa se dignar apresental-as a S. Exc» o Ministro, e este deposital-as nas mãos de Sua 
Magestade, afim do mesmo Real Senhor Confirmar a nomeação de Académicos de mérito do distincto architecte José 
Marques da Silva, e do não menos distincto esculptor e estatuário, Antonio Fernandes de Sá; recompensa esta de 
que são dignos pelo seu elevado mérito artístico e exemplar comportamento. Deus Guarde a V. Exc.". Academia 29 
de Março de 1902 - lllm» e Exc.m° Snr. Conselheiro Director Geral da Instrução Publica - José Geraldo da Silva Sardinha, 
Director. 

Representação 

Senhor José Marques da Silva, tendo concluído com distinção o curso d'Architectura civil d'esta Academia 
Portuense de Bellas Artes, foi para Paris, a expensas de seu pai; e ahi, tendo sido admittido na Escola Nacional e 
Especial de Bellas Artes, foi proclamado alumno de segunda classe do curso d'Architectura civil, obtendo duas 
segundas menções em Elementos analyticos, duas ditas em projectos d'Architectura, uma segunda menção sobre 
esquisse feitas em loge, primeiras menções em Mathematicas, Geometria descriptiva, Itercotomia. Perspectiva e 
Construcção n'um projecto d'architectura, aqui é a maior classificação de segunda classe que a Escola concede. 
Tendo obtido a classificação necessária foi proclamado alumno da primeira classe na qual teve oito primeiras 
menções projectos d'architectura, duas segundas menções em esquisses feitos em loge, duas primeiras menções 
e duas segundas medalhas em Desenho, uma primeira menção e uma segunda em modelação, cinco segundas 
menções em Desenho e uma segunda menção em ornamentação. Obteve mais, uma primeira medalha em 
composição decorativa com premio pecuniário de 300 fr.; e como resultado final dos seus estudos o Diploma de 
Architecte, conferido pelo Governo Francez, sob proposta da Direcção da Escola. Além dos estudos da Escola de 
Bellas Artes de Paris mencionados, foi admittido no Salon de 1895, e obteve na Exposição Universal de 1900 uma 
medalha de prata, na classe d'architectura. Actualmente está encarregado d'algumas construcções importantes, 
como da Estação Central do Porto, da nova Egreja de Cedofeita, do novo edifício do Lyceu; é architecte da Associação 
Commercial do Porto, e professor do Instituto Industrial e Commercial d'esta cidade. Offereceu á Academia como obra 
de recepção o projecto d'uma Estação terminus de Caminho de ferro, cortes, fachadas e planta do pavimento térreo. 
Por todas essas distincções, pelo seu exemplar comportamento, o Conselho académico em sessão de Conferencia 
geral de 8 do corrente, nomeou o dito José Marques da Silva, académico de mérito d'esta Academia. O mesmo 
Conselho pede agora a V. Magestade Se Digne Confirmar esta nomeação. Deus Guarde a Preciosa Vida de V. 
Magestade. Porto 29 de Março de 1902. 
José Geraldo da Silva Sardinha Oliveira, Director/ José Marques da Silva/ António Teixeira Lopes/ José de Brito, 
Secretário.» 

E.S.B.A.P., Livro 6/ Correspondência para o Governo 1900-1908, fl 57-58 



N° 4 
1904 . Fevereiro . 27 
Mensagem da Academia Portuense de Belas Artes à Direcção Geral de Instrução Pública 

« Ao Conselheiro Director Geral da Instrucção Pública. 

lll.mo e Exc.mo Snr. - Tenho a honra de enviar a V. Ex." uma mensagem que a Conferencia geral d'esta Academia 
endereça a V. Ex.a o Ministro. Cabe-me informar V. Exc.aque é exactíssimo o que se expõem, e que não vejo modo 
algum de se ministrar o ensino de desenho a tão grande numero de alumnos, como ha este anno matriculados; senão 
nomeando S. Ex.a o Ministro um professor auxiliar. Desdobrando o curso em duas turmas, haverá espaço para que 
todos trabalhem, mas torna-se mister um segundo professor, para cada uma das turmas ter quem a dirija. Penso que 
isto cabe nas attribuições do Governo, mesmo emquanto se espera a decisão das Cortes sobre a Proposta de lei 
que foi já votada na Camará dos Senhores Deputados. Deus Guarde a V. Exc.a. Academia 27 de Fevereiro de 1904. 
- lll.mo e Exc.mo Conselheiro Director Geral da Instrucção Publica - Conde de Samodâes, Inspector. 

Mensagem 

lll.mo e Exe.™ Senhor. - O Conselho da Academia Portuense de Bellas Artes, reunido hoje em Conferencia geral, 
resolveu confirmar a deliberação que em sessão ordinária adoptara, approvando a proposta do professor de 
desenho, José de Brito, para que se chamasse a attenção de V. Exc.a para a indispensabilidade de se desdobrar, 
desde já, o curso que está regendo. Ha muito tempo que está pendente ante as Cortes uma Proposta de lei, de iniciativa 
de V. Exc.a, pela qual se reforma e se amplia o ensino n'este Instituto de Bellas Artes. 

Seria sem duvida de grande importância que essa proposta, tal como está ou com quaiquer melhoramentos, 
que se lhe introduzissem, fosse convertida em lei, mas ha cousas tão urgentes, que cumpre resolver desde já, e que, 
parece ao Conselho, V. Exc.a mesmo pôde prover, sem esperar pela approvação d'aquella proposta, a qual poderá 
talvez ainda proletar-se. É o caso que o curso de desenho n'esta Academia conta oitenta e três alumnos. Para estar 
reduzido a elle, foi necessário não admittir os ouvintes que desejavam frequentar. Embora seja vasta a sala da aulas 
depois das obras, que, pelo Ministério das Obras Publicas, se fizeram em 1899 e 1900, não comporta ella tão grande 
numero de alumnos em uma só turma. Demais nâo pôde um só professor ministrar ensino individual aos alumnos no 
espaço de três horas, que tantas são as regulamentares de cada sessão. 

Já o Decreto de 24 de Dezembro de 1901, quanto ao ensino industrial, previne a hypothèse, preceituando que 
se desdobrasse o curso, quando o seu numero excedesse a quarenta. Como se acaba de expor, o curso de desenho 
no actual anno lectivo é superior ao dobro do máximo que pode ser admittido para um só professor. N'esta mesma 
Escola, ainda em 1890, s'havia matriculados 47 alumnos, o que era já excessivo; actualmente que esse numero 
duplicou, e que tem tendências para augmentar, por isso que, em todas as classes se reconhece a necessidades 
do conhecimento do desenho, torna-se urgente providenciar, e o modo que naturalmente ocorre, é desbobrar o curso, 
de maneira que, trabalhando em horas différentes, tenha casa onde caiba, e professor que leccione e dirija. Para este 
fim torna-se necessária a auctorização superior de V. Exc.a, nomeando um professor auxiliar e interino, até que por 
medida definitiva, se torne permanente. 

Enviando a V. Exc.a esta mensagem, espera a Conferencia geral o justo deferimento. 
Deus Guarde a V. Exc.a. Academia 27 de Fevereiro de 1904. - lllmo e Exc.m° Senhor Ministro e Secretario d'Estado 

dos Negócios do Reino (a. a.) Conde de Samodâes, Inspector - Conselheiro António Ferreira d'Araujo e Silva, 
Académico honorário - José Marques da Silva e Antonio Fernades Sá, académicos de mérito. - José Geraldo da Silva 
Sardinha, Director. - João Marques da Silva Oliveira - António Teixeira Lopes - José de Brito, secretario. 

Proposta a que se refere a mensagem. lll.mo e Exc.m° Conselho da Academia Portuense de Bellas Artes. - Ao 
Conselho da Academia Portuense de Bellas Artes, tenho a honra de apresentar hoje uma proposta, no sentido de 
corigir, quanto antes, um grave inconveniente, que se dá ao desenvolvimento e verdadeiro préstimo da nossa Escola. 
Como, apezar de se ter desde muito reconhecido a urgência de se reformar a organização do ensino artístico no Porto, 
e de haver sido até approvada na Camará dos Deputados da Nação a reforma da Academia Portuense, continuará, 
não se sabe até quando, a deficiência dos nossos estudos, julgo que se deve, desde já, acudir a um mal, que não 
só prejudica seriamente a efficacia do ensino, mas ainda impede que elle se estenda a todos os que desejam 
aproveitar as lições do Instituto Portuense de Bellas Artes. A aula de desenho tem augmentado consideravelmente, 
de forma que se torna hoje impossível ministrar ahi um ensino efficaz; nem a sala, apesar de vasta comporta já n'uma 
única turma a quantidade d'alumnos matriculados, tendo o professor deixado de admittir grande numero de pessoas. 

62 



que desejavam frequentar a Escola, na qualidade d'ouvintes, mas carecendo a instrução evidentemente de tomar 
uma forma individual, as três horas de cada lição são insufficientes para a correcção dos trabalhos de cada alumno. 
Para completa evidenciaçâo do facto, indicarei o quadro de frequência havida na aula de desenho desde 1883. É 
elle o seguinte: 

Quadro da Frequência 

Em 

1883 47 1893 86 
1884 49 1894 90 
1885 47 1895 91 
1886 51 1896 68 
1887 53 1897 72 
1888 54 1898 72 
1889 66 1899 66 
1890 87 1900 50 
1891 83 1901 50 
1892 90 1902 74 

Em 1903-83 

No periodo de 21 annos, a frequência subiu portanto de 47 alumnos a 87, isto é, quasi o dobro dos alumnos, 
permanecendo a regência da aula por um único professor. Escuso de insistir na impossibilidade de bom ensino em 
taes condições. É ella claríssima. Mas não deixarei de reparar que é tanto mais inexplicável que se mantenha tal 
regimen, quando para as Escolas de Desenho Industrial se preceituou no Regulamento de 24 de Dezembro de 1901, 
que nemhum professor poderá reger uma turma superior a 40 alumnos, devendo em caso de maior frequência 
proceder-se a desdobramento. O remédio para o considerável inconveniente, que ha no ensino de Desenho na nossa 
Academia, está pois indicado; urge que se determine o desdobramento, imposto pela porção enorme dos matriculados, 
incompatível com a capacidade da sala de aula, e com os esforços por mais dedicados e activos d'um único 
professor. 

Proponho, por conseguinte, que a Academia, expondo as razoes, que deixo rapidamente apontadas, represente 
ao Governo, pedindo que, em quanto se não puzer em execução a reforma, cuja approvação está pendente na 
Camará dos Dignos Pares, se ordene o desdobramento da aula de Desenho. - Porto 18 de Fevereiro de 1904. - José 
de Brito. Apresentada e Approvada em sessão de conferencia ordinária de 18 de Fevereiro de 1904. » 

E.S.B.A.P., Livro 6 / Correspondência para o Governo 1930-1908, fl. 76 v. - 78 v. 



N» 5 
1906 . Dezembro . 4 
Ofício de Leopoldo Mourão a Marques da Silva 

« Ao Académico de mérito. José Marques da Silva. 

lll.mo e Exc.mo, Snr. Em sessão de conferencia d'hontem, foi V. Exc." nomeado para reger interinamente a cadeira 
d'Architectura civil desta Escola, vaga pelo falecimento do professor o Senhor José Geraldo da Silva Sardinha. 

Esperando que V. Exc.a aceitará esta commissão pela sua muita competência como distincte architecte, e 
académico de mérito d'esta Academia, cumpre-me dizer-lhe que a aula d'Architectura funcciona das 6 ás 8 horas da 
noite, todods os dias, menos 5.M feiras, até ao fim das ferias da Paschoa, e das 6 ás 9 horas d'ahi em diante. Querendo 
V. Exc* apresentar-se já hoje, era isso um grande serviço para o aproveitamento dos alumnos. - Deus Guarde a V. 
Exc* - Academia Port.' de Bellas Artes. 4 de Dezembro de 1906. 

lllmo e Exc.mo Snr. José Marques da Silva, Illustre Architecte, e Digno Académico de mérito. O Inspector, Leopoldo 
Mourão. » 

E.S.B.A.P., Livro n° 3/ofícios para diversas autoridades 1903-1908 fl. 25 v. -26 64 



N* 6 
1908 . Janeiro . 8 
Projecto de Reforma da Academia Portuense de Belas Artes 

« Copia do projecto de Reforma da Academia Portuense de Bellas Artes, que tinha sido remettido para Lisboa 
em 23 de Janeiro de 1907; e que segundo vez foi enviado por se ter desencaminhado aquelle, em 7 Janeiro de 1908. 

Projecto de Reforma da Academia Port.* de Bellas Artes. 

Capitulo 1a / Da Academia Portuense de Bellas Artes / Secção 1» . 

Artigo 1a - A Academia Portuense de Bellas Artes tem fim: 

1a - Superintender no ensino artístico, em harmonia com os mais recentes trabalhos sobre bellas artes. 
2a - Empregar os meios necessários para o enriquecimento e boa conservação do Atheneu D. Pedro. 
3a - Organizar esposições d'arte e promover conferencias sobre esthetica, historia da arte, monumentos nacionaes 
e archeologicos. 
4a - Proceder ao arrolamento dos objectos de arte, existentes ao norte de Portugal, e obstar pelos meios legaes a 
que saiam do paiz. 

Artigo 2a - A Academia estebelecerá relações com a Academia Real de Bellas Artes de Lisboa, e Conselho Superior 
dos Monumentos Nacionais e todas as corporações legalmente constituídas, que tenham por fim o desenvolvimento 
da Arte. 

Secção 2a l Dos Académicos 

Artigo 3a - Haverá três classes de académicos, effectivos. de mérito e honorários. Effectivos. serão o Inspector da 
Academia, que occupará o logar de presidente, todos os professores da Escola de Bellas Artes, o director do Atheneu 
D. Pedro, e o presidente do Conselho superior dos Monumentos Nacionaes. Académicos de mérito, serão os 
indivíduos, nacionaes ou estrangeiros, residentes ou não em Portugal, que se tenham distinguido pelas suas 
producções artísticas, ou hajam contribuído pelos seus escriptos para o progresso da arte. Académicos honorários, 
serão as pessoas, que tenham contribuído, quer por donativos, quer por serviços para o desenvolvimento da arte 
nacional. 

Artigo 4a - O presidente da Academia, os académicos de mérito e honorários, serão nomeados pelo governo. 
§ 1a A nomeação dos académicos de mérito e honorários dependerá de proposta da assembleia geral dos 

sócios effectivos. 
§ 2a Para ser proposto académico de mérito, é indispensável a apresentação, por parte do candidato, de uma 

obra por elle composta e executada, ou de qualquer trabalho de critica d'arte, de historia artística ou de investigação 
archeologica. 

§ 3a As obras d'arte dos candidatos nomeados ficarão pertencendo á Academia. 
§ 4a Dos actuaes académicos de mérito, passarão á classe de effectivos os que estiverem comprehendidos 

nas disposições do artigo 3a. 

Artigo 5a - Os académicos de mérito, nacionaes do sexo masculino, serão obrigados a prestar á Academia os serviços 
que por ella lhes forem sollicitados, a fazer parte dos jurys e a substituir os professores da Escola de Bellas Artes, 
quando para isso sejam nomeados, vencendo, n'este caso, metade do ordenado do professor que substituem. 

Artigo 6a - Os académicos de mérito poderão assistir ás sessões da Academia, quando convocada em conferencia 
geral, com voto consultivo. 

Artigo 7a - Haverá na Academia um presidente, um vice-presidente, um secretario e um vice-secretario. 
Artigo 8a - O presidente será vitalício e de nomeação regia; o vice-presidente e os secretários serão eleitos em 
assembleia geral dos sócios effectivos, e servirão por um tríennio. 
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Secção 3a / Da commissão executiva. 

Artigo 9a - Haverá na Academia uma commissão executiva, composta do presidente, do vice-presidente, do 
secretario, do vice-secretario e de três sócios effectivos, eleitos pela assembleia geral, e que servirão por um triennio. 

Artigo 10a - Compete á commissão executiva: 
1" Consultar acerca dos assumptos technicos e administrativos dos estabelecimentos sobre os quaes a Academia 
exerce inspecção. 
2a Proceder á distribuição das verbas orçamentaes destinadas aos referidos estabelecimentos. 
3a Fiscalizar o emprego dos fundos e organizar as contas que hão-de ser enviadas ao Governo. 
4a Julgar em definitivo as provas dos candidatos e pensionistas do Estado em paizes estrangeiros. 

Artigo 11a - As deliberações da commissão executiva só se tornarão effectivas, depois de approvadas em assembleia 
geral. 

Artigo 12a - A Academia reunirá em sessão solemne, por occasião da distribuição dos prémios, tanto aos alumnos 
da Escola de Bellas Artes, como aos expositores a quem tiverem sido conferidos. 

Capitulo 2a / Da Escola de Bellas Artes do Porto / Secção 1a 

Do pessoal da Escola de Bellas Artes. 

Artigo 13a - A Escola de Bellas Artes do Porto é destinada ao ensino de desenho, da architectura, da pintura e da 
esculptura. 

Artigo 14a - O pessoal d'esta Escola compor-se-ha de Director / 7 professores de ensino technico / 4 professores de 
ensino theorico / Secretario, occupando o lugar de bibliothecario e thesoureiro / 1 fiel e amanuense / 5 guardas / 3 
serventes. 

Secção 2- I Do director da Escola. 

Artigo 15a - O director da Escola de Bellas Artes do Porto será um dos professores de ensino technico, nomeado pelo 
governo, ouvido o presidente da Academia. O logar de director é de commissão. 

Artigo 16a - Compete ao director: 
1a Exercer inspecção sobre os estudos e parte disciplinar da Escola. 
2a Presidir ao conselho escolar. 
3a Cumprir e fazer cumprir os regulamentos e deliberações da Academia e do conselho. 
§ único - No impedimento do director, fará as suas vezes o professor mais antigo de ensino technico. 

Secção 3a / Dos professores. 

Artigo 17a - Os logares de professor, tanto de ensino theorico, como de ensino technico, serão providos por concurso. 
§ único - Um regulamento especial, elaborado pela Academia e approvado pelo Governo, estabelecerá o numero 
e a natureza das provas dos concursos. 

Artigo 18a - O bom e effectivo serviço na Escola dará aos professores direito á jubilação, segundo as leis que 
estabelecem este beneficio para os professores de instrucção superior. 

Secção 4a / Do secretario, bibliothecario e thesoureiro. 

Artigo 19a - O logar de secretario, que exercerá também o de bibliothecario e thesoureiro da escola, será preenchido 
por um professor, que accumulará estas três funcções. Será nomeado pelo governo, sob proposta da Academia, e 
terá a gratificação constante da tabeliã annexa a este decreto. 
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Artigo 209 - Compete a este professor, na qualidade de secretário: 
1a Dirigir o expediente da secretaria; 
2a Assistir ás sessões do conselho escolar e redigir as respectivas actas; 
3a Proceder á matricula dos alumnos; 
4a Conservar em ordem o archivo; 
5a Cumprir tudo o mais que os regulamentos determinem. 
Artigo 21a - Este mesmo professor, na qualidade de bibliothecario, fará a estatística dos leitores, catalogará as obras 
que forem entrando, e olhará pela boa conservação dos livros e estampas. 

Artigo 22a - O mesmo, como thesoureiro, arrecadará e presidirá á escripturação de todos as sommas que entrarem 
no cofre da Academia e estabelecimento annexos, e o mais que for determinado nos regulamentos. 

Artigo 23a - No impedimento d'esté professor, fará extraordinariamente as suas funcções um outro nomeado pelo 
conselho escolar, e que vencerá metade da gratificação do proprietário d'aqueile logar. 

Secção 5a I Dos empregados menores. 

Artigo 24a - Os empregados menores sâo: /1 fiel e amanuense / 5 guardas / 3 serventes. 
§ 1a A nomeação do fiel e amanuense é feita pelo governo, precedendo concurso, assim como a dos guardas. A das 
serventes pertence ao director. 
§ 2a O fiel é o chefe dos empregados menores, e como amanuense auxiliará o secretario e bibliothecario em todos 
os serviços que lhe forem indicados. 
§ 3a O regulamento determinará as suas obrigações, assim como a dos empregados menores. 

Secção 6a / Do conselho da escola. 

Artigo 25a - O conselho da Escola de Bellas Artes do Porto é formado pelos professores e presidido pelo director. 

Artigo 26a - Ao director cumpre convocar o conselho, sempre que as necessidades do serviço o reclamem, ou quando 
assim requeiram, em proposta assignada, três professores. 

Artigo 27a - Compete ao conselho: 
1a Regular o serviço das aulas, fixar os horários e determinar o serviço de exames e concursos; 
2a Nomear os jurys preparatórios dos concursos; 
3a Julgar definitivamente as provas dadas pelos candidatos; 
4a Nomear os jurys dos exames dos alumnos e votar os prémios propostos pelo mesmo jury. 
5a Apreciar, discutir e approvar as propostas para o aperfeiçoamento do ensino, feitas por qualquer dos seus 
membros; 
6a Cumprir tudo o mais que se acha disposto n'este decreto e regulamento. 

Secção 7a / Do ensino 

Artigo 28a -O ensino será distribuído por onze cadeiras, sete de ensino technico e quatro de ensino theorico. 

1a Cadeira technica / Desenho de figura de antigo. 
1a parte - Elementos de desenho de estampa e do relevo 
2a parte - Desenho do antigo (cabeças, torsos) 
3a parte - Desenho do antigo (estatuas) 

2a Cadeira technica / Desenho de figura de natural. 

3a Cadeira technica / Desenho e modelação d'ornato. 
1a parte - Desenho ornamental (copia d'estampas e do relevo) 
2a parte - Modelação d'ornato 



3§ parte - Composição decorativa, exercícios de estylisação e conhecimentos das diversas épocas. 

4a Cadeira technica / Architectura 
1a parte - Desenho architetonico 
2a parte - Architectura grega e romana, estylos architetonico 
33 parte - Architectura domestica e ornamental 
4a parte -Theoria da architectura. 

5a Cadeira technica / Pintura 
15 parte - Copia de quadros, estudo do modelo vivo nú 
2a parte - Estudos do modelo vivo nú ou trajado, cabeças de expressão e esbocetos 
3a parte - Execução de quadros de género e histórico, estudos ao ar livre 
4a parte - Estudo de composição decorativa, com applicação á pintura mural. 
6a Cadeira technica / Esculptura, estatuária 
1a parte - Modelação, copia do antigo, cabeças e torsos 
2a parte - Copia de estatua do antigo e do natural, estudos de composição 
3° parte - Estudos do natural, vivo e trajado, estudos de composição (continuação) 

7a Cadeira theorica / Anatomia artística e hygiene dos edifícios 
1a parte - Anatomia artística 
2a parte - Hygiene dos edifícios. 

8a Cadeira theorica 
1a parte - Prehistória - Oriente - Egypto - Grécia e Roma 
2a parte - Edade media e tempos modernos 
3a parte - Historia da Arte antiga e moderna em Portugal. 

9a Cadeira (technica) / Desenho linear geométrico, Geometria descriptiva e Perspectiva. 
1a parte - Princípios de Desenho linear geométrico 
2a aprte- Geometria descriptiva com applicação á theoria das sombras 
3° parte - Perspectiva com applicação á Architectura á Pintura e á Scenografia. 

10a Cadeira (theorica) 
1a parte - Arithmetica e Geometria plana 
2° parte - Algebra e Geometria no espaço 
3a parte - Elementos de Geometria analytica e Trigonometria Rectilínea 
4a parte - Mechanica e Topografia 

11a Cadeira (theorica) / Construcções civis e resistência dos materiais, rudimentos de Physica e Chimica (applicação) 
1a parte - Princípios de Physica e Chimica (applicação) 
2a parte - Resistência dos materiaes; estabilidade das construcções 
3a parte - Construcções civis, materiaes de construcção e processos geraes de construcção. Geologia e Stereotomia. 

Artigo 29a - As onze cadeiras, professadas na Escola de Bellas Artes do Porto, serão distribuídas pelos seguintes 
an nos: 
1a Curso preparaório para os alumnos d'Architectura 
2a Curso preparatório para os alumnos d'Esculptura 
3a Curso preparatório para os alumnos de Pintura 
4a Curso de Architectura civil 
5a Curso de Esculptura estatuária 
6a Curos de Pintura histórica. 

O curso preparatório d'Architectura é aasim organizado: 



1a anno 
3a cadeira - 1a parte - Desenho ornamental 
4s cadeira - 1s parte - Desenho architectonico 
9a cadeira - 1a parte - Desenho linear geométrico 
10 cadeira - 1a parte - Arithmetica e Geometria plana 

2a anno 
1a cadeira - 1a parte - Desenho por estampa e do relevo 
3a cadeira - 2a parte - Modelação d'ornato 
4a cadeira - 1a parte - Desenho architectonico (repetição) 
9a cadeira - 2a parte - Geometria descriptiva 
10s cadeira - 2a parte- Algebra e Geometria 

3a anno 
1a cadeira - 2a parte - Desenho do antigo, cabeças e torsos 
3a cadeira - 2a parte - Modelação d'ornato (repetição) 
4a cadeira - 1a parte - Desenho architectonico (repetição) 
9a cadeira - 3a parte - Perspectiva 
10a cadeira - 3a parte - Geometria analytica e Trigonometria 

O curso preparatório d'Esculptura é assim organizado: 

1sanno 
1a cadeira - 1a parte - Desenho por estampa e do relevo 
3a cadeira - 1a parte - Desenho ornamental 
9a cadeira - 1a parte - Desenho linear geométrico 

2a anno 
2a cadeira - 2a parte - Desenho do antigo, cabeças e torsos 
3a cadeira - 2a parte - Modelação d'ornato 
9a cadeira - 2a parte - Geometria descriptiva 

3a anno 
1a cadeira- 3a parte - Desenho do natigo, estatuas 
2a cadeira- -Modelo vivo 
3a cadeira - 2a parte - Modelação d'ornato (repetição) 
4a cadeira - 1a parte - Desenho architectonico 
7- cadeira - 1a parte - Anatomia artistisca 
9acadeira - 3a parte - Perspectiva 

O curso preparatório de Pintura é assim organizado: 

1a anno 
1a cadeira - 1a parte - Desenho por estampa e do relevo 
3a cadeira - 3a parte - Desenho ornamental, estampa e relevo 
9a cadeira - 1a parte - Desenho linear geométrico 

2a anno 
1a cadeira- 2a parte - Desenho do antigo, cabeças e torsos 
3a cadeira - 2a parte - Modelação d'ornato 
4a cadeira - 1a parte - Desenho architectonico 
9a cadeira - 2a aprte - Geometria descriptiva 

3a anno 
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1a cadeira - 3a parte - Desenho do antigo , estatuas 
2a cadeira - Modelo nú 
3a cadeira - 2S parte - Modelação d'oranato (repetição) 
7a cadeira - 1a parte - Anatomia artística 
9a cadeira - 1a parte - Perspectiva 

4a anno 
1a cadeira - 3a parte - Desenho do antigo (repetição) 
2a cadeira - Modelo vivo nú (repetição) 
3a cadeira - 3a parte - Composição decorativa 
7a cadeira - 1a parte - Anatomia artística (repetição) 

O curso d'Architecture é assim organizado: 

1a anno 
11 cadeira - 3a parte - Desenho do antigo, estatua 
3a cadeira - 3a parte - Composição decorativa 
4a cadeira - 2a parte - Architecture grega e romam, estylos 
10a cadeira - 4a parte - Mechanica e Topographia. 

2s anno 
4a cadeira - 3a e 4a parte - Architecture domestica e monumental 
8a Cadeira- 1a parte - Historia 
11a cadeira - 1a parte - Princípios de Physica e Chimica 

3° anno 
4a cadeira - 3a e 4a parte - Architecture (repetição) 
8a cadeira - 2a parte - Historia 
11a cadeira - 2a parte - Resistência dos materiaes e estabilidade das construcções. 
4s anno 
4a cadeira - 3a e 4a parte - Architecture e Theoria da Architecture (repetição) 
7a cadeira - 2a parte - Hygiene dos edifícios 
11a cadeira - 3a parte - Construcções civis; Stereotomia e Geologia - Processos de construcção. 

5a anno 
4a cadeira - 3a e 4a parte - Repetição 
8a cadeira - 3a parte - Historia 

O curso de Pintura é assim organisado: 

1a anno 
2a cadeira - Desenho do natural 
5a cadeira - 1a parte - Copia de quadros 
6a cadeira - 1a parte - Modelação 
8a cadeira - 1 a parte - Historia 

2a anno 
3a acdeira - 3a parte - Composição decorativa 
4a cadeira - 2a parte - Architecture grega e romana; estylos architectonicos 
5a cadeira - 2a parte - Estudos do modelo nú ou trajado 
8a cadeira - 2a parte - Historia 

3a anno 
5a cadeira - 2a e 3a parte - Pintura 
6a cadeira - 2a parte - Copias d'estatuas, modelação 



8a cadeira - 3s parte - Historia 

4a anno 
5a cadeira - 2a, 3s e 4s parte - Pintura (repetição) 

5a anno facultativo 

5a cadeira - 4- parte - Estudos da composição decorativa com applicação á pintura mural. 

O curso d'Esculptura estatuária é assim organisado: 

1a anno 

2a cadeira - Nú 
4a cadeira - 2a parte - Architecture 
6a cadeira - 1a parte - Esculptura 
8a cadeira - 1a parte - Historia 
2s anno 
3a cadeira - 3a parte - Composição decorativa 
6a cadeira - 2a parte - Esculptura 
8a cadeira - 2a parte - Historia 

3a anno 
6a cadeira - 2a e 3a parte - Esculptura (Repetição) 
8a cadeira - 3a parte - Historia 

4a anno 

6a cadeira - 2a e 3a parte - Repetição 

Secção 8a / Dos alumnos 

Artigo 30a - Haverá duas classes d'alumnos, ordinários e voluntários. 

Artigo 31° - Serão admittidos á matricula, em qualquer d'estas classes, os indivíduos de ambos os sexos, que o 
requererem ao director da Escola. 

Artigo 32* - Os alumnos ordinários são obrigados a seguir a ordem dos cursos e das cadeiras respectivas. 
§ único - Os alumnos voluntários poderão matricular-se nos cursos e cadeiras, na conformidade das prescripções 
regulamentares. 
Artigo 33a - Haverá, nos cursos da Escola de Bellas Artes do Porto, exames de frequência e exames finaes, na 
conformidade dos regulamentos e programmas. 

Artigo 34a - A approvação no exame de 1a grau de instrucção primaria é condição essencial para a primeira matricula. 
§ 1a Para a matricula nos cursos especiaes de pintura, esculptura e architectura, é necessário os requerentes 
apresentarem certidão do respectivo curso preparatório, e exame de instrucção primaria, 2a grau. 
§ 2a Além de todos os exames exigidos para o curso completo de pintura, esculptura e architectura, terão estes alumnos 
de apresentar approvacção em língua portuguesa e franceza dos Lyceus ou Institutos Industriaes, quando requeiram 
o diploma. 

Artigo 35a - Para obter o diploma d'architecte, será necessário, além da approvacção em todas as cadeiras do 
respectivo curso especial e de um tirocínio durante dois annos em obras do Estado ou particulares, sob a orientação 
de architecte e por elle attestado, satisfazer ás seguintes provas que constituem "O Concurso do diplom^" que serão 
prestadas durante o segundo anno do tirocínio, perante o Conselho da Escola. 

1a prova (graphica) - Estudo de um projecto de architectura, concebido e desenvolvido, como se fosse para 
executar, comprehendendo plantas, alçadas, cortes e detalhes de construcção. 

2a prova (escriptivo) - Memoria descriptiva, orçamento e caderno d'encargos, e todo o processo da obra 
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relativamente ao projecto apresentado. 
3S prova (oral) - Desenvolvimento dos themas relativos á legislação e á hygiene dos edificos e á pratica dos 

trabalhos; interrogatório sobre partes do projecto apresentado pelo candidato. 

Artigo 36a - Aos alumnos approvados em todas as cadeiras dos outros cursos especiaes será conferido um diploma. 
O diploma dos cursos de pintura e esculptura será conferido depois do exame do 4a anno dos respectivos cursos. 
O diploma do curso de pintura histórica e decorativa será conferido depois do exame do 52 anno facultativo d'esté 
curso. 

Artigo 37a - Os alumnos reprovados em dois annos consecutivos na mesma disciplina, ou os que tenham perdido por 
faltas, não poderão continuar a frequentar a Escola, salvo os casos previstos no Regulamento. 

Artigo 38a - Haverá exposições escolares no principio de todos os annos lectivos. 
§ 1a Por occasião da abertura d'essas exposições, serão conferidos prémios pecuniários e menções honrosas aos 
alumnos ordinários que mais se houverem distinguido nos concursos a esses prémios e nos cursos durante o anno. 
§ 2a Estas distincções serão acompanhadas do respectivo diploma. 

Artigo 39a - As matriculas serão gratuitas, assim, como as certidões dos exames. 

Secção 9a / Dos pensionistas do Estado em paizes estrangeiros. 

Artigo 40a - O governo subsidiará dois alumnos para, em paizes estrangeiros, se aperfeiçoarem nos estudo das bellas 

artes. 
§ 1a O tempo para o estudo de cada pensionista não excederá em regra três annos. 
§ 2a Um regulamento especial, que deverá ser elaborado pela Academia, e submettido á approvação do Governo, 
fixará: 

1a Condições de admissão aos concursos para pensionistas; 
2a Termos do consurso até á proposta definitiva; 
3a Disposições acerca da ordem que o pensionistas deverão seguir nos seus estudos, e localidades onde 

deverão fixar a sua residência durante o prazo de pensionista. 
4a Trabalhos que deverão remetter á Academia, como prova de aproveitamento nos seus estudos e prazos em 

que esses trabalhos hão-de ser enviados. 
5a Obrigações do pensonista para com a Escola, modo de as tornar effectivas e penas em que incorrem, se não 

as cumprirem. 

Artigo 41a - Os alumnos de architectura que obtiverem approvação, no concurso do diploma, serão pela ordem das 
classificações obtidas, n'esse concurso, convidados a proverem os logares de pensionistas do Estado na respectiva 
especialidade. 
Artigo 42a - Aos pensionistas, que pelas informações dos seus professores e pelas provas, que houverem remettido 
á Academia, mostrarem excepcional applicação e aproveitamento, poderão conceder-se mais um ou dois annos; 
para continuarem nos seus estudos, fora do Reino, com a clausula expressa de que executarão, durante esse tempo, 
um trabalho digno de entrar no Atheneu D. Pedro. 

Secção 10a / Das bolsas de viagem em Portugal. 

Artigo 43a - O governo subsidiará, sob proposta do Conselho escolar, alumnos do curso d'architectura para, em viagem 
pelo paiz, estudarem os monumentos da arte nacional. 
§ unioo - Estas viagens relizar-se-hão, durante as ferias escolares, com trajecto, duração e ordem de trabalhos, 
determinados pelo Conselho. 

Capítulo 3a / Do Museu annexo á Academia ou Atheneu D. Pedro. 

Artigo 44a - A Academia tratará de engrandecer e augmentar o seu Museu; 
a) Com as obras d'arte nacionaes ou estrangeiras de incontestável merecimento artístico, que venham a ser 
adquiridas pelo Estado e que conviria fossem distribuídas pelos Museus de Lisboa e Porto. 
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b) Com as obras d'arte que os académicos apresentarem, como titulo de candidatura (art2 4a § 2a). 
c) Com as obras d'arte que forem executadas pelos pensionistas do Estado, em paizes estrangeiros, nos termos do 
§ 4a dos artigos 40a e 41a. 
d) Com as obras d'arte que forem doadas por corporações ou particulares. 

Artigo 45a - O pessoal do Museu compor-se-ha de Director / 2 guardas. 
§ 1a O logar de Director será de commissão e desempenhado por um professor, para esse fim nomeado pelo Governo, 
sob proposta da Academia. 
§ 2a A nomeação dos guardas será feita pelo governo, precedendo concurso. 

Artigo 46a - O Director do Museu procederá á catalogação das obras d'arte do mesmo, e informará a Academia das 
suas necessidades. 

Artigo 47a - Um regulamento feito pela Academia e approvado pelo Governo, determinará os deveres e obrigações 
dos empregados. 

Capitulo 4a / Disposições geraes e transitórias. 

Artigo 48a - Os funcionários da Escola de Bellas Artes do Porto, estranhos ao corpo docente, mas nomeados pelo 
governo, terão direito á reforma, nas condições estabelecidas para os outros empregados públicos da cathegoria 
egual ou correspondente, na conformidade das respectivas leis. 
Artigo 49a - A academia e o Conselho escolar organisaráo os regulamentos e os programmas necessários para a 
execução d'esté decreto, os quaes terão caracter provisório, devendo ser revistos ao cabo de três annos. 

Artigo 50a - Nos concursos para professores de desenho dos estabelecimentos de ensino superior, nos de ensino 
secundário, institutos e escolas industriaes, terão preferencia os alumnos diplomados com as cartas dos cursos da 
Escola de Bellas Artes. 
Inspector / (a) Leopoldo Mourão 
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Tabeliã da despesa com o projecto da reforma da Academia de Bellas Artes e respectivo Museu. 

Escola Reforma Despeza 

actual 
Differença 

Director, gratificação 150SOOO 100S000 50$000 
Secretario, bibliothecario e thesoureiro 300S000 80$000 220$000 
7 professores d'ensino technico a 600$000 4:200$000 2:000$000 2:2O0$0OO 
4 ditos d'ensino theorico a 500$000 2:000$000 2:000$000 
1 fiel e amanuense 360$000 250$000 110$000 
5 guardas a 250$000 1:250$000 550$000 700$000 
3 serventes a 146$000 438$000 293S0O0 146$000 
2 pensionistas 1:440$000 1:440$000 
Bolsas de viagem no pais 150$000 150S000 
Prémios 24OS0OO 60$000 180$000 
Modelo vivo 300$000 
Modelos de gesso 100$000 
Livros, encadernação, assignaturas 200$000 

Impressos e ansuencios 60$000 
Molduras 25S000 
Barro e gesso 60$000 
Iluminação 150$000 
Combustível 60$000 

Despesas diversas, de espediente, mobilia 

reparos. 180$000 708$000 427$000 

11:663$000 5:480$000 6:183$000 

Museu annexo 

Director, gratificação 150$000 150$000 
2 guardas a 250$000 500$000 350$000 
Expediente e restruturação d'obras d'arte 5O0SO00 500$000 

Total da despesa 

Escola 11:663$000 

150$000 

Museu 1:150$000 

12.813$000 
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Despesa actual com Escola e Museu 

Ordenados 3:622$000 

Despesa 2:208$000 5:83O$0O0 
Reforma 12:813$000 

Differença a mais 6:983$000 

E.S.B.A.P., Livro 6 /Correspondência para o Governo, fl. 122-132v. 



N» 7 
1909 , Janeiro . 28 
Oficio da Academia Portuense de Bellas Ar les à Direcção Geral da Instrução e Projecto de 
Reorganização dos Cursos 

«[...] Tendo-me V. Exc." remettido um projecto de reorganização do curso de Architectura civil da Academia Real 
de Bellas Artes de Lisboa para sobre elle interpor opinião ouvido o Conselho escolar da Academia Portuense de 
Bellas Artes, foi este Conselho de parecer que o referido projecto, harmonisando-se com a actual organização da 
Academia 
de Lisboa, corresponde perfeitamente á orientação que, deve ter um curso de Architectura, para architectos, e, 
ponderando o mesmo Conselho quanto é deficiente de recursos scientificos indispensáveis á organização do ensino 
architectonico d'esta Escola, resolveu submetter-lhe um projecto de reorganização dos cursos n'elle professados, 
confiado no muito que espera do auxilio de V. Exc.*, sobejamente demonstrado em circunstancias de recente data, 
Não é um projecto de reforma dos Estatutos d'esta Academia que aqui se apresenta; esse, já tive occasião de o 
remetter a V. E x c em 7 de Janeiro de 1908. O que esta escola pretende, pela remodelação dos seus cursos, é 
muitíssimo mais exiguo e consiste principalmente em tornar proveitoso o ensino da parte artística do curso de 
Architectura, dando-lhe um conjuncto de conhecimentos theoricos indispensáveis, e ainda em desdobrar o curso de 
Desenho histórico que, frequentado por uma população avultadíssima, não pode receber, d'um só professor o 
aproveitamento que deve desejar-se, tanto mais quanto é certo que, sendo o desenho a fonte originaria dos demais 
cursos da Escola , a sua má preparação reflecte-se necessariamente no final dos cursos, com mais ou menos 
insucesso. 

O diploma fundamental da creação da Academia Portuense de Bellas Artes, com a data de 22 de Novembro 
de 1836, é ainda hoje, a sua lei estatuária, na parte referente á Escola de Bellas Artes, havendo sido refundida a parte 
respectiva á organização da Academia pela reforma da Academia de Bellas Artes de Lisboa, promulgada por decreto 
de 22 de Outubro de 1881. Já anteriormente os estatutos fundamentaes d'esta Academia padrão glorioso de 
verdadeira intuição artística em mutilações sucessivas, tinham sido cerceados na maior parte dos professores, os 
quaes sendo primitivamente em numero de dez, ficaram reduzidos a quatro. E, se compararmos a esta differença de 
tratamento com o destino que teem tido outros estabelecimentos de ensino superior do reino, criados ou organizados 
na mesma época, com relações estreitas entre si, e egualados em categorias e vencimentos, reconhece-se que, em 
quanto n'aquelles, se teem operado varias reformas, no intuito de melhorar o seu ensino, augmentando-se-lhe o 
numero de professores e vencimentos; n'esta Academia, o estatuto primitivo ó sempre o mesmo, mas diminuído, 
fraccionado, omisso de subsídios orgânicos, contendo disposições obsoletas absolutamente impraticáveis, pelo 
que é indispensável procurar em outros estabelecimentos congéneres, as leis que, integradas, n'um só diploma 
harmónico e em relação com o desenvolvimento considerável do ensino, deveriam reger em todos os seus 
componentes as variadas attribuições d'esta Academia. 

Muito lucrariam os serviços d'esta Escola com a adaptação de uma tal medida regulamentadora, mas não quiz 
o Conselho Escolar desviar-se do quadro que tinha traçado, no qual, entendeu dever conservar a actual organisação 
dos cursos, com o processo de ensino n'elles seguido, de certo modo livre, mas mais adequado á educação 
d'artistas. 

Nesta ordem d'ideias se desenvolve a preparação do desenho n'um ensino mais profícuo, e se dá á Architectura 
um complemento de conhecimentos scientificos necessários á criação do "Diploma de Architecte". Ficariam a Pintura 
e a Esculptura com a actual organisação. 

E assim, sob uma base de economia mas de absoluta indispensabilidade, críar-se-hia a dentro d'esta Escola 
uma cadeira auxiliar de Desenho e três cadeiras auxiliares theoricas, cujos títulos são segundo as matérias: a 
Geometria descriptiva, as Mathematicas e a Construcção. 

Professados estes três cursos auxiliares com a competência especial, necessária a architectos que são, antes 
de tudo, artistas, e augmentando em mais annos de frequência o curso actual de architectura, em que estão 
concretisados todos os programmas technicos de pratica, de theoria e de historia da Architectura, o curso de 
Architectura, ficaria nivellado com o programma official das melhores escolas estrangeiras, e certo que mais 
resumidamente. Este facto friza-o o Conselho d'um modo particular, pois que, considerando demasiado philosophic» 
o ensino scientific» do paiz, é conveniente revestir de cautellas o recrutamento do professorado auxiliar theorico, que 
deverá recahir tanto quanto possível, em architectos que tenham os necessários documentos approvativos da 
frequência d'essas sciencias. N'estas condições entende o Conselho que as primeiras nomeações devem ser feitas 
pelo Governo, sob proposta do Conselho escolar, d'entre os académicos de mérito d'esta Academia, ou especialistas 
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estranhos, quando proventura não haja architectes no seu corpo académico. 
Para maior subsidio, estende-se aos outros cursos da Escola a forma de organização 

do projecto de remodelação do curso de Architectura, sem contudo em nada modificar a parte essencial do ensino 
artístico dos demais cursos, que fica vigorando tal como está actualmente regulamentada, continuando a ser de cinco 
annos a frequência de cada curso, e ampliando-se, tão somente com obrigação de frequência nas cadeiras auxiliares 
novas, cujas matérias de ensino lhes possam ser proveitosas. No projecto deu-se como facultativa a frequência do 
3a anno do cursos especial da cadeira de Architectura, visto que os alumnos d'esse anno tendo de curso a Pratica 
da Construcção, isto é a parte pratica da cadeira de construcção, teraõ de trabalhar em projectos, organizados 
especialemnte, sob o ponto de vista da sua estabilidade, os quaes, não devendo ser isemptos de composição 
architectonica, serão laboriosos para serem completos por isso, impeditivos d'uma frequência regular, na parte 
artística do curso de Architectura. 

Attendeu-se na divisão da cadeira de Mathematica a que, n'um mesmo anno se professasse a Arithmetica, A 
geometria plana e a Geometria no espaço, afim de que os alumnos do curso de desenho aproveitem esses elementos 
sem chegar á Algebra, perfeitamente dispensável para pintores ou esculptores. Entende o Conselho que o 
desenvolvimento do ensino, como o projecto explana, traz como consequência inevitável a existência de maior 
numero de aulas sendo por isso necessário crear mais um logar de guarda e outro de servente. O sacrifício exigido 
ao Estado pela creação d'esté dous logares, não agrava sensivelmente a despeza que pode mesmo se compensada 
[com] vantagem se fossem chamados a reger as cadeiras auxiliares acedemicos de mérito, que, neste caso 
receberão metade dos seus ordenados. 

Entende mais o Conselho que é da maior justiça equiparar o vencimento dos professores dos cursos existentes 
aos dos professores de ensino técnico da Academia Real de Bellas Artes de Lisboa como desde longa data se tem 
reclamado perante os poderes públicos. 

(a) Leopoldo Mourão. » 

E.S.B.A.P., Livro 7/ Correspondência para o Governo, pp. 12-33 



N» 8 
1991 . Outubro 
Comunicação de Ventura Terra ao IX Congresso Internacional de Arquitectos, Roma 

« Arch. M. Terra Ventura /Considérations sur le Thème V. 

J'ai l'honneur de soumettre au Congrès quelques considérations aur le thème 5 et pour présenter um exemple 
qui peut intéresser les architectes de quelques pays et sourtout de ceux où l'architecte, pour l'exécution des travaux 
d'architecture de l'Etat et d'autres Administrations publiques, est sous la direction d'autres fonctionnaires et notamment 
des ingénieurs. 

Cette situation n'est pas juste et il me semble que le Congrès doit employer tout ses efforts pour l'empêcher. 

Chez moi, elle existe aussi, mais elle tend heureusement à disparaître. 

La direction générale des travaux publics de la ville de Lisbonne avait toujours été jusqu'au mois d'Août passé 
à la charge d'un ingénieur qui, jouissant par sa position d'un pouvoir supérieur à l'architecte et n'ayant généralement 
pour cela l'éducation artistique et technique nécessaires, conduisait souvent malgré lui le Conseil Municipal à prendre 
des délibérations peu favorables aux intérêts esthétiques de la ville, actuellement très importante et qui, chaque jour, 
se développe davantage. 

Le hasard a voulu que dans l'année 1909 je sois élu un de des conseillers municipaux. J'ai pu alors observer 
de près l'inconvénient de cette situacion aussi fâcheuse pour les intérêts de la ville que pour la dignité de la Classe 
à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir. 

J'ai pensé, au premier abord, à réformer les services de sorte que la direction générale des travaux de la 
municipalité soit confiée à un architecte puisque réellement la partie principale dans les travaux publics d'une ville est 
du domaine de l'Architecture. J'ai refléchi toutefois que la partie ingénieur était aussi d'une très grande importance, 
et de la même façon que je ne voulais pas avoir un ingénieur pour commander les services d'architecture je n'ai pas 
voulu voir un architecte dirigier supérieurement les études et l'exécution de travaux qui sont en dehors de ses 
connaissances. 

En conséquence, j 'ai proposé, et le Conseil Municipal a approuvé, que l'on établisse pour ces services deux 
grandes divisions indépendantes et autonomes se dénommant: Services d'architecture et Services d'ingénieur 
supérieurement dirigées par un architecte et par un ingénieur. 

Les Services d'Architecture comprennent: 
L'étude des projects d'Architecture et l'exécution des travaux respectifs. 
La composition et l'exécution des parcs, jardins, promenades et cimetières. 
L'Etude et la composition du plan général de la ville, de ses alignements et nivellements. 
La partie décorative de l'illumination, des eaux, des trottoirs mosaïques et d'autres plaques spéciales de la voie 

publique. 
L'étude, l'exécution et la conservation des monuments, fontaines, bornes, abris poteaux, banes, etc.. 
Les expropriations. 
L'occupation de la voie publique et enfin tout ce qui peut intéresser l'esthétique de la ville et son confort au le point 

de vue architectonique. 
La fiscalisation des travaux particuliers. 
Les services d'ingénieur comprennent: 
L'étude des projects d'ingénieur et l'exécution des travaux respectifs. 
La levée du plan de la ville et l'exécution des alignements et nivellements. 
Les égouts, l'eau, le gaz et l'électricité. 
Le pavage en général. 
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La fiscalisation de l'exécution des contrats avec les Compagnies et enfim tout ce qui intéresse le confort et 
assainissement de la ville sous le point de vue de l'ingénieur. 

Voici les lignes générales de cette réorganisation qui est réglementée et expliquée dans un rapport qui 
l'accompagne. 

Cette réorganisation a été mise em pratique depuis quelque temps et elle donne d'excellents résultats; j'espère 
qu'elle constituera un exemple à suivre par les autres municipalités et par les Services du Ministère des travaux publics 
de mon pays. 

Il serait certainement suivi par d'autres pays où cela n'existe pas encore si le Congrès émettait le voeu suivant 
sauf la rédaction: "Le Congrès entend que dans tous les pays, la direction des études et l'exécution des travaux 
d'architecture de l'Etat, des Municipalités et des autres Administrations publiques doivent être entièrement à la charge 
des architectes qui n'auront au dessus d'eux, sous le point de vue tecnique, que des corporations formées avec une 
majorité d'architectes". » 

Attidel IX Congresso Internazionale degli Architetti / Roma 2-10 Ottobre 1911. Roma 1914 79 



Na 9 
1916 . Junho .15 
Carta de Armando Marques Guedes a Marques da Silva 

« Exc.mo Senhor João Marques da Silva Oliveira, Mt. Ilustre Director da Escola de Bellas Artes. 

Roga V. Ex.» se digne transmitir ao Conselho Escolar da Escola de Bellas Artes os meus agradecimentos mais 
sinceros. 

Dou-me por feliz por ter podido, num momento da minha vida publica, ser agradável aos artistas ta minha Terra 
e creia V. Ex.» que será sempre com intima satisfação que aproveitarei todos os ensejos que se me ofereçam para 
alguma coisa de proveitoso fazer em favor do culto da Arte, de que tanto necessitamos. 

Em nome do Conselho da escola pede-me V. Ex.» a continuação dos meus esforços para a realisação do 
melhoramento, que representa a instalação dessa Escola num edifício próprio. 

Podem V. Ex.»« contar com eles do melhor grado. 
Direi, contudo, a V. Ex.» que o Senado Municipal aprovou a minha proposta e que a Comissão Executiva, de que 

faço parte, oficiou ao Sr. Ministro da Instrucção, comunicando-lhe tal resolução. Esse oficio, apressado a instancia 
minha de Lisboa, onde falava com o Sr. Ministro e com o chefe do Rep. do Ensino Artístico, era por aquelas entidades 
oficiais julgado indispensável para se dispor da verba de cerca de 80.000$, que se destinavam á construcção do novo 
edifício. Foi-me dito mesmo no Ministério que ja havia ali um projecto do Sr. Arquitecto Marques da Silva, a que ouvi 
referecias muito elogiosas, que, mesmo sem o voto, desde logo julguei justas e cabidas. 

Creio, pois, que da parte da camará nada mais ha a fazer. 
Apesar do empenho, que puz na defesa do primitivo projecto de V. Ex.», aproveitando para o edifício da Escola 

a ala do edifício da Biblioteca que olha para a Avenida Rodrigues de Freitas, alegando mesmo a comodidade e 
vantagem de alguns professores que, ao que me constava, tinham ali os seus estudos e aleijeis, percebem a 
necessidade de utilizar essa ala para completar o edifício da Biblioteca - sendo votada pelo Senado a inscripção 
duma verba para começo das respectivas obras. 

Tudo agora tem de tratar-se com o Ministério da Instrucção. 
A Camará do Porto resolveu oferecer gratuitamente o terreno da futura Avenida de Zacais ou Avenida de Camilo, 

no ponto, que o Conselho da Escola decifrar. 
Tendo de voltar em breve, talvez ainda este mes, a Lisboa, informar-me-ei no Ministério do que ha sobre este 

assunto, pondo na sua solução o meu interesse de deputado, de vereador da Camará e de alsemo amigo da Arte 
e dos artistas. 

Digne-se V. Ex.» aceitar os protestos da mais alta admiração do 

Porto, 15 de Junho 1916 / De V. Ex.» criado mto dedicado / Armando Marques Guedes » 

A.M.S. 



N» 10 
1917 . Outubro .1 
Projecto / parecer de Joaquim de Vasconcelos para a contratação de Aarâo de Lacerda 

«Exms. snr. Director da Escola de Bellas Artes do Porto 

e colegas prezadíssimos: 

Ponderando bem as circunstancias em que se encontra a cadeira (oitava), que tive de renunciar por motivos da 
maior importância, que V. E. bem conhece, lembrei-me de uma substituição, que vou sugerir, embora com isso ofenda 
a excessiva modéstia do Exmfl. Snr. Dr. Aarâo de Lacerda. 

Que eu seja o autor da lembrança - nada mais natural pelas seguintes razoes: 
1a) O Sr. Dr. Lacerda é meu ouvinte na Universidade de Coimbra, no Curso de Historia da Arte e Archeologia, 

incluindo Esthetica aplicada - ha um ano. Tem acompanhado os cursos com a maior distinção. 
2a) O Snr. Dr. Lacerda é já Vogal do Conselho de Arte e de Archeologia: vocal mais antigo de todos que 

recentemente teem sido por V. Ex.«t. eleitos. Fui eu o autor de uma proposta fundamentada, segundo o rigor da Lei 
e na qual enumerei os já notáveis serviços de S. Exs. na especialidade que representamos. É ocioso repetir as razoes 
alegadas no documento que o colocam (foi no verão de 1916) em posição excepcional com relação a outros, aliaz 
distintos amadores. Em todo o caso dou aqui, como repetidas, e novamente confirmadas, essas razoes que aleguei 
a favor de um escritor e critico que não parou um só momento nos seus consideráveis estudos. 

3°) O Snr. Dr. Lacerda tem a cultura de espirito solida e fecundada que deriva de uma educação especial 
scientifica. Tem o curso da Faculdade de Direito: é Bacharel com boas notas. E sobre isso está na vida pratica da 
Imprensa, das revistas especiais de Belas Letras e Belas Artes, em que mantém o contacto com a civilzação 
peninsular. As suas viagens pelas provindas do Norte - e recentemente do Sul provam que quer, pode e executa o 
que recomenda aos estudiosos com o seu próprio exemplo. 

Creio ter dito o bastante. Não tenho a menor duvida de dar a este Parecer, até Perante o Snr. Ministro da Instrucção 
publica o caracter de documento oficial que confirmo com a minha palavra de honra. 

Porto, 1 de Outubro de 1917 / O Professor Joaquim de Vasconcellos » 

A.M.S. 



N» 11 
1916 . Junho . 22 
Exposição de Álvaro Pinto, em nome da "Renascença Portuguesa" ao Presidente do Senado 
Municipal do Porto 

« ll.m0 e Ex.mo Snr. Presidente do Senado Municipal do Porto 

Em nome da "Renascença Portuguesa" e na qualidade de seu administrador, como Secretário da "Universidade 
Popular do Porto" e gerente da "Tipografia da Renascença Portuguesa", tenho a honra de apresentar a V. Ex8 a 
exposição que segue, motivada pelo que no Senado se tem dito acerca do subsidio à Universidade fundada por 
esta Associação de literatura, arte, sciência, filosofia e critica social. 

Dois equívocos fundamentais têm dado origem a uma discussão larguíssima. O primeiro é supôr-se que a 
"Tipografia da Renascença Portuguesa" pertence à "Renascença" e o segundo que é a esta e não à "Universidade 
Popular", sua dependência, que o subsidio é dado. 

A Tipografia da Renascença Portuguesa", apesar de assim se chamar, não é da "Renascença Portuguesa", 
como as ruas dos Clérigos e de Santa Catarina são de toda a gente menos de Santa Catarina e dos Clérigos. Pertence 
a alguns sócios da "Renascença", mas tem contas perfeitamente separadas, está em casa separada e a 
"Renascença", compra à "Tipografia da Renascença", como poderia comprar a qualquer outra. Se esta tem lucros 
ou perdas, nada tem aquela com isso, ou vice-versa. São ambas administradas pela mesma pessoa, mas isto 
também não pode ser motivo para, por exemplo, pretender que os dignos comerciantes ou industriais que fazem parte 
da comissão executiva da Câmara tenham os interesses desta dependentes dos das suas casas comerciais ou 
reciprocamente. 

"Renascença" e Tipografia são, pois, duas entidades absolutamente diversas, que de boa-fá se não podem 
confundir. 

Por outro lado, "Renascença Portuguesa" e "Universidade Popular do Porto", se têm um fim idêntico, não são 
também uma e a mesma coisa. A Universidade Popular do Porto foi fundada pela "Renascença Portuguesa", mas 
logo desde principio com a condição de ser subsidiada pela Câmara. A "Renascença Portuguesa" administrava a 
Universidade, conseguia os professores, organizava programas e plano de estudos, contribuía com algumas 
despesas e a Câmara subsidiava com o que estivesse dentro dos limites da justiça. Foi assim que nasceu o primeiro 
subsidio de 300$00, só dado depois de se ter alugado casa própria para a Universidade em 1913, na Rua sá da 
Bandeira, 363-2a, e só alugada também a casa depois de pela Câmara assim se ter estabelecido. Tudo isto se passou 
entre o signatário e o Ex."» Presidente de então. 

Em 1914, atentos os serviços prestados pela Universidade, o subsidio foi aumentado para 600$00. 
Em 1915, foi mantido em 600$00. 
Em 1916, inscrita no orçamento ordinário a verba de 300$00, foi depois aprovado por unanimidade que no 

primeiro orçamento suplementar se inscrevessem outros 300$00, que seriam entregues se a "Renascença" 
mostrasse que para manter a Universidade carecia deles. 

Em tempo competente, apresentei um requerimento à Ex.ma Câmara, mostrando que as despesas deste ano, 
não contando com as muitas que a "Renascença" lançou à sua conta, iriam para 1000 escudos, e que, portanto, 
entendia justo solicitar a entrega da segunda metade. O requerimento foi a informar à comissão de finanças, obteve 
parecer favorável e o Senado aprovou a entrega na sua sessão extraordinária de 16 do corrente. Na sessão, porém, 
de 21, voltou de novo a discutir-se o assunto, suspendendo-se uma resolução já tomada e que não pode alterar-se, 
conforme garante o Código Administrativo. 

No mais sincero propósito de esclarecer e levantar insinuações, que não no de humilhar-me a pedir uma 
indignidade, é que venho dirigir-me a V. Ex1, como Presidente do Senado. 

O subsídio é dado à Universidade Popular que, recebendo 600$00, gasta 1000, além do esforço de organização, 
e não à "Renascença Portuguesa". A tipografia é uma instituição à parte. 

Ainda, porém, que tudo estivesse já ligado (e eu adiante explico êste/á ) que o subsídio fosse dado à Renascença 
e Tipografia, mesmo assim, a significação do facto era outra, bem diferente da que têm querido dar-lhe. 

O sr. António Leio confunde a sua casa editora, importantíssima, intangível, de enormes proventos comerciais, 
com a nossa, humilde e sonhadora, donde não sai mais que este fumo passageiro de versos e ilusões, desabafos 
do espírito e desprezíveis tentamens duma educação superior. 

Um vereador socialista confunde a sua tipografia de porta aberta, pronta a toda a freguesia, subordinada apenas 
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à natural ideia de lucro, com a nossa que foi criada tão somente com o simples critério de se ter sempre à mão a mais 
rápida forma de a "Renascença Portuguesa" poder executar imediatamente todos, os seus trabalhos por certo vãos 
e inúteis, de propaganda patriótica pelo livro e pela revista. 

E sabe V. Ex.s - não custa nada dizê-lo - como esse tipografia se originou, qual o destino 
que terão os seus lucros? - Foram doze creaturas generosas e amigas que, acedendo aos meu chamamento, 
emprestaram, sem juro, uma certa importância para as primeiras despesas. Com o esforço de dia a dia, mil canceiras 
e aflições, o auxilio de um fornecedor complacentíssimo, essa tipografia tem progredido - bem contra a vontade da 
maioria das casas aparentemente congéneres - e seguido regularmente na amortização dos seus débitos, mercê 
do crime duma administração cuidada. Ainda deve alguns milhares de escudos e porisso é que não pertence já à 
"Renascença Portuguesa". Porque no dia, mais ou menos próximo, dentro de 3 ou 4 anos, em que todo o passivo 
esteja saldado, os lucros futuros não se destinarão à compra de propriedades ou luxo de famílias. Tudo se destinará 
então ao edifício da Universidade Popular do Porto, onde depois, tão completamente quanto possível, se faça o 
ensino eficaz que é nosso inabalável propósito ministrar. E parece-me que a Câmara do Porto não desprezará nessa 
altura a parte da glória que justamente lhe caiba pelo que para isso contribuiu. 

Argumentaram também com a riqueza da "Renascença"! Ora a "Renascença" tem um programa tão vasto a 
realizar que todas as receitas lhe são necessárias. Uma instituição só pode merecer esse argumento quando tem 
grandes fundos de reserva, quando os juros do capital chegam para a sua manutenção. Porque é, por exemplo, que 
a Ex.m« Câmara procura, e muito bem, aumentar sempre as suas receitas? Sem dúvida porque a sua obra não tem 
limite de acção, porque quanto mais puder dispender, melhores trabalhos poderá realizar. 

Que se de apenas o subsídio, caso se reconheça a "Renascença" em precárias condições H! E é isto, snr. 
Presidente, uma sentença socialista! A esmola, o favor pedido de joelhos, a salvação da agonia! E porque não a sua 
consequente estirpação da sociedade? Há uma doutrina de selecção que manda eliminar quem nasça com qualquer 
defeito ou mesmo venha a adquiri-lo. 

Mas nâo, não há aqui, nem pode haver uma questão de princípios. É apenas aquele velho feitio português de 
malquerer a todas as nossas coisas, de coartar tudo o que queira subir acima da vulgaridade, de impedir que os outros 
cheguem onde nós não podemos ou queremos chegar. Valha-nos ao menos o que de nós pensam a maioria da 
Câmara, o público independente e o estrangeiro. 

Numas das suas crónicas habituais para um diário da América Central, o Escritor ilustre e sábio professor D. 
Miguel de Unamuno, falando do levantamento do espirito peninsular, dizia ser, no nosso país, a "Renascença 
Portuguesa" o mais intenso núcleo de cultura nacional. 

No Mercure de France , Philéas Lebesgue repetidas vezes tem feito a mesma afirmação. 
Aubrey Bell, o estudioso e probo crítico literário inglês, chama à nossa Sociedade literária - "A Escola do Porto". 
NoSecoto de Milão, ainda há pouco, o snr. Aldo Sorani imputava às obras dum dos fundadores da Renascença 

Portuguesa o mais decidido impulso para o resurgimento do antigo valor luso. 
Quer dizer, na Espanha, França, Inglaterra e Itália, para não mencionar também, as opiniões de dois escritores 

germânicos, há creaturas da estatura mental das antes referidas que sentem e exaltam a obra desta instituição. Na 
Câmara do Porto, uma pequena minoria pretende insinuar no espírito público que a "Renascença Portuguesa" não 
passa duma loja comercial com saldo, talqualmente refere o Dia de Lisboa... 

Eu sei bem que a obra da "Renascença Portuguesa" é malquerida de muita gente porque ou se não dão ao 
trabalho de compreendô-la ou porque tudo reduzem a questões pessoais. Reconheço ser profundamente lamentável 
que a uma Universidade Popular se peça instrução primária ou a Plauto se chame filósofo! O que nâo sei classificar 
é o procedimento de quem se diz socialista ferindo tão acesa peleja contra a única Universidade Popular existente 
no norte do país. E sabe V. Ex.«, Snr. Presidente, desde quando vem essa guerra sem quartel, e talvez o motivo dela? 
Davam-se as lições públicas da nossa Universidade num vasto salão da galeria de Paris. A concorrência excedia 
sempre 200 pessoas, grande parte delas pertencentes ao operariado. Numa lição de História, o professor Jaime 
Cortesão fez a mais bela e calorosa apologia do sentimento de Pátria. Os operários saíram da sala, ajuntaram-se 
à porta da rua em comentários hostis e nunca mais voltaram. Ou antes, só apareceram de novo às admiráveis lições 
de Cristiano de Carvalho sobre a "Comuna de Paris". É que o nosso operário está ainda na fase primária de só demolir, 
a torto e a direito. Nem me consta que a minoria socialista tenha construído alguma coisa dentro da Câmara do Porto. 
Quando do orçamento suplementar.á única verba que os preocupou foi a da "Renascença Portuguesa". Numa 
sessão extraordinária, marcada para analizar as momentosíssimas questões do gaz e do saneamento, essa minoria 
fez perder o tempo todo à volta duma resolução já tomada. Chama-se a isto trabalhar, servir a cidade, ou sequer os 
altos interesses dos seus princípios sociais? 

O ano passado, quando da greve das artes gráficas, eu fui o primeiro a fechar a oficina que estou gerindo. Numa 
das asembleias gerais da Liga das mesmas artes, um vereador socialista propôs, e foi aprovado, que se 
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representasse à Câmara para que o subsídio nos fosse retirado. A tipografia defendia os seus interesses. Pois era 
o bastante para se ... retirar um subsidio à Universidade Popular. 

Em todos os países do mundo, Snr. Presidente, sâo os socialistas, os anarquistas, os republicanos mais 
avançados quem melhor pugna pelas suas Universidades Populares. Em Portugal gastam toda a sua energia em 
procurar demoli-las. 

Ainda se compreendia que, no caso especial presente, eles achassem pequena a frequência, mau o ensino, 
inútil ou improdutiva a escola. Mas nâo, snr. Presidente, os formidáveis ataques contra a Universidade Popular, sào 
todos dirigidos ... contra a Tipografia, que é tâo extranha a ela como eu à Cúria Romana. 

Deseja-se por todos os meios cortar os voos a uma iniciativa, que promete ir longe. Creio bem que não o 

conseguirão. 
Alegam mais que as lições públicas são muito elevadas. Têm os cursos especiais nocturnos onde se ensinam 

contas e escrituração, português, francês e inglês, geografia, economia e direito. 
É isto inacessível? - Só para quem não deseja aprender. 
Fala-se ainda da Cartilha do Povo e de determinados lucros. Julgo nada ter que elucidar, visto não ser possível 

pedir a quem, descabidamente nisso falou, provas do que se aventurou a afirmar, e ainda porque, sendo um ponto 
de caracter interno, nenhuma pessoa estranha à Sociedade tem o direito ou sequer competência para o discutir. Não 
foi um trabalho mandado fazer à tipografia. Foi uma obra que a "Renascença" editou, que a "Renascença" podia 
vender ao preço que quisesse e em que a "Renascença" fez ao Ministério da Guerra o máximo desconto de revenda. 
Por esse caminho, onde chegaria eu perguntando a certos editores por quanto vendem as suas obras adoptadas 
nas escolas oficiais e como conseguem as respectivas aprovações... 

E terminando, snr. Presidente, eu quasi me sinto vexado do tempo que este problema tem roubado à Ex."" 
Câmara, com assuntos tão graves e importantes a tratar. 

Peço por isso a V. Ex* e à Maioria me relevem mais este tempo perdido. 

Porto, 22 de Junho de 1916 / Álvaro Pinto » 

A.M.S. 



N» 12 
1919 . Abril . 30 
Cópia do Testamento de Miguel Ventura Terra 

« Joaquim Prudencio Figueira Salgueiro secretário da administração do terceiro Bairro de Lisboa Certifico, em 
cumprimento do despacho retro que a folhas sete, verso do livro numero quarenta e cinco dos registos dos testamentos 
da freguesia de São Mamede, deste bairro se acha registado o testamento de que se pede certidão e cujo registo 
é do teor seguinte; 

Registo do testamento de Miguel Ventura Terra. - Despacho - Registe-se, Lisboa a trinta de abril de mil 
novecentos e desanove. O administrador do Bairro, Cauda Costa Junior. - Eu abaixo assinado Miguel Ventura Terra, 
filho de João Bento Terra e de Maria Victoria, já falecidos, nasci em Seixas, Concelho de Caminha, no dia quatorze 
de Julho de mil oitocentos sessenta e seis . Não tenho herdeiros forcados descendentes nem ascendentes, e 
disponho dos meus bens como segue. Deixo ao meu irmão Domingos Luiz Terra, cinco mil escudos e o automóvel 
que tenho em Seixas. Deixo ao meu irmão António Joaquim Terra, cinco mil escudos: Deixo á minha sobrinha Eugenia 
Terra, cinco mil escudos; Deixo á minha sobrinha Palmira Renda dez mil escudos. Deixo a cada um dos meus 
sobrinhos, Lúcia Sousa, Maria Luiza Terra, Guilhermina Terra e Silvestre da Mata dois mil e quinhentos escudos: Deixo 
ao meu sobrinho Domingos Luiz Terra Junior, dois mil e quinhentos escudos: Deixo á menina Maria Adelina Salgado, 
filha do meu amigo, digo do meu querido amigo José Veloso Salgado, mil e quinhentos escudos. Deixo á minha 
cosinheira Bernarda da Purificação, se ainda estiver ao meu serviço á data do meu falecimento, mil escudos: - deixo 
aos meus afilhados, e afilhadas de batismo a quem por este testamento não tenha já contemplado com outro legado, 
cem escudos a cada um: Deixo ao meu guarda portão António se ainda estiver ao meu serviço, á data do meu 
falecimento, duzentos escudos: Deixo ao meu creado José, se ainda estiver ao meu serviço á data do meu 
falecimento, duzentos escudos: Deixo á minha irmã EufraziaTerra, em usufructo vitalício e ás minhas sobrinhas Victoria 
Terra e Palmira Renda, em propriedade, em partes iguais (ou á que sobreviver) sujeita aquele usufructo as minhas 
propriedades de Seixas com o que n'elas se contiver. Deixo á Junta de Paroquia de Seixas três mil escudos para 
com o seu rendimento: Primeiro. - Prover á conservação e aceio do jazigo onde estiverem os cadáveres de meus 
pais, da Luiza, e o meu, cultivando á volta dele algumas roseira: Segundo. - distribuir anualmente dois prémios de 
quinze escudos, cada um, ás duas creanças da freguesia, que tenham feito melhor exame primário do segundo grau, 
ou equivalente. Terceiro. - Distribuir a parte restante do rendimento juntamente com a importância de qualquer premio 
acima referido, que não tenha podido distribuir-se, a pessoa, velhas e invalidas pobres da freguesia, no dia de cada 
aniversário do meu falecimento: Deixo ao Museu Nacional de Arte Contemporânea o retrato de minha mãe, pintado 
por Salgado, em mil oitocentos noventa e sete, e quaisquer outros dos meus quadros que forem julgados dignos de 
figurar naquele museu. Deixo á Sociedade dos Arquitectos Portugueses três obras da minha biblioteca á sua escolha, 
e quaiquer gravuras e desenhos que a possam interessar, mas em numero não superior a trinta folhas. A parte restante 
do recheio da minha casa, moveis, jóias, pratas, quadros, livros, etc., será divida amigavelmente em partes eguais 
relativamente ao seu valor, recebendo uma dessas partes, cada um dos sobreviventes entre meus irmãos Antonio 
e Domingos, minhas sobrinhas Eugenia Terra e Palmira Renda e aos meus amigos Carlos Victor Ferreira Alves e José 
Veloso Salgado. Neste recheio não se compreendem porém fogões, aparelhos de aquecimento e iluminação, todos 
os aparelhos da casa de banho, lavatórios fixos, os dois armários, de canto da casa de jantar, as bibliotecas fixas 
do meu escritório, e estatua existente no terraço da fachada da minha casa. Deixo á minha querida amiga e boa 
companheira Ana Maxima (ou Maximilla) de Lemos, actualmente moradora nesta cidade, na rua das Amoreiras vinte 
e três, primeiro andar, a cama completa de colchoaria em que durmo, e as duas respectivas mesas de cabeceira, 
tudo em metal amarelo. Todos os legados que instituo em valor são para serem pagos em dinheiro por uma só vez. 
Deixo esta parte do recheio da minha habitação, o meu prédio da rua Alexandre Herculano, numero cento e onze, que 
muito desejo não seja vendido, e todos os meus restantes bens, direitos e acções que me pertençam á hora da minha 
morte, incluindo a importância dos legados aqui instituídos, mas que não tenham de ser pagos, por serem a pessoas 
que tenham falecido antes de mim, ás Escolas de Bellas Artes de Lisboa e Porto, com as seguintes obrigações: 
Primeira: Pagar mensalmente do respectivo rendimento, a partir da data do meu falecimento, e enquanto forem vivas: 
- ás minhas irmãs Rita Varge e Maria Rosa Renda vinte e cinco escudos a cada uma: á minha irmã Eufrazia Terra, 
setenta escudos, e é minha querida amiga e referida boa companheira Ana Maximina (ou Maximila) de Lemos cento 
e vinte escudos: Segunda: com a parte restante do rendimento, e com a importância destes subsídios á medida que 
forem falecendo as pessoas beneficiadas, será creado o possível numero de pensões destinadas a subsidiar 
estudantes pobres portugueses, que com o maior aproveitamento possível se dediquem ao estudo das Bellas Artes 
nas Escolas de Lisboa e Porto. - Confio plenamente nas corporações que superintendem nestas Escolas de Bellas 
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Artes para regularem a atribuição destas pensões, mas lembro que é meu desejo concorrer para evitar quanto 
possível que rapazes ou mesmo meninas pobres, não sigam por falta de recursos pecuniários uma carreira artística 
para a qual se reconheça terem vocação. - Desejo que a duas dessas pensões se dô respectivamente os nomes 
de "João Bento Terra" (meu pai) e de "Maria Victoria Terra" (minha mãe) que tendo vivido ma maior pobresa 
conseguiram á força dos maiores sacrifícios que eu seguisse a carreira que tanto desejava. Na adjudicação das 
pensões desejo que sejam preferidas em primeiro lugar sujeitando-se aos regulamentos em vigor, mas embora não 
sejam muito pobres, os meus parentes até ao decimo grau. O numero de pensões a estudantes arquitectos, deverá 
ser quanto possível, superior ao total das outras especialidades. - Os estudantes arquitectos, ao completarem o seu 
curso, deverão fazer um projecto de restauração de um dos nossos monumentos nacionais classificados. - Declaro 
em tempo que ainda deixo ao meu amigo Antonio Alves da Cruz um objecto de meu uso, ou do meu mobiliário á escolha 
dele. Declaro que os meus haveres, nesta ocasião constam do prédio da rua Alexandre Herculano, numero cento 
e onze, dos terrenos de palhavã, de algumas propriedades em Seixas, do recheio da minha habitação, de varias 
acções e obrigações nominativas e ao portador de algumas letras de Cambio a particulares, de alguns depósitos, 
de um seguro de vida da importância de dez mil escudos. Mais declaro que me devem varias importâncias que 
constam dos meus livros e que nesta ocasião nada devo. Tenho por vezes no meu cofre valores que me são confiados 
por minhas sobrinhas e por Ana Maximina (ou Maximila) de Lemos, por não terem onde arrecadar com segurança os 
referidos valores. Quando isso sucede conservo-os em envelopes com declarações exteriores por mim assinados. 
Peço que sejam entregues aos seus donos, os referidos envelopes com tudo o que contiverem. O não cumprimento 
desta disposição, constituiria uma extorsão. Nomeio meus testamenteiros meus irmãos Domingos Luiz Terra e 
Antonio Joaquim Terra, e os meus amigos José Veloso Salgado e Carlos Victor Ferreira Alves, aos quais peço 
desculpa da grande massada que lhes vou dar. - Diz "varias" a palavra emendada na pagina anterior. - Lisboa 
desenove de Abril de mil novecentos e desenove. Em tempo declaro: - Que deixo ainda mil escudos, em dinheiro por 
uma só vez, á cantina Escolar da freguesia de São Mamede desta cidade. Que a minha sobrinha Victoria Terra 
concorrerá com sua primas Eugenia Terra e Palmira Renda, com meus irmãos Antonio e Domingos e com os meus 
amigos Ferreira Alves e Veloso Salgado á partilha do recheio da minha casa que acima lego a estes, pois que também 
a ela comtemplo com a parte correspondente desse legado; e que os moveis que excluí deste legado {fogões, 
aparelhos de aquecimento e iluminação, etc.) fazem parte do legado instituído da casa da rua Alexandre Herculano. 
Data dita. - Miguel Ventura Terra. - No ano de mil novecentos e desenove, aos desenove dias do mês de Abril, nesta 
cidade de Lisboa, e rua Alexandre Herculano, cento e onze, primeiro andar, aonde eu Eugénio de Carvalho e Silva, 
notário da comarca, vim chamado aqui encontrei de cama o senhor Miguel Ventura Terra, viuvo, arquitecto e 
proprietário, morador nesta mesma casa, pessoa que eu notário e as cinco testemunhas idóneas, também aqui 
presentes, adiante nomeadas, todas conhecemos pelo próprio, e que eu e as mesmas testemunhas todos 
conhecemos, digo todas verificamos e nos certificamos de que está em seu perfeito juizo e livre de toda e qualquer 
coacção, do que dou fé. Perante as referidas testemunhas pelo mesmo Senhor Miguel Ventura Terra me foi entregue 
pelo modo ordenado da lei, o manuscrito em que este auto começa dizendo-me ser ele o seu testamento, e que como 
ele é a disposição da sua ultima vontade, que deseja aprovar, testamento que ele testador diz ter mandado escrever 
por outrem, mas ter lido e achado perfeitamente conforme o mandou escrever, prescindindo das formalidades do 
encerramento deste testamento. Pelo que eu notário vi sem 1er o mesmo testamento e verifiquei que ele é todo escrito 
por outrem a rogo do testador, que está assinado pelo testador no fim, e por ele testador também está rubricado em 
cada umas das duas meias folhas em que está escrito: - que ocupa três paginas inteiras, de papel e a parte desta 
quarta pagina, que precede o começo deste auto; que não tem entrelinha, emenda, borrão, nota marginal, nem cousa 
que duvida faça pois que duvida não faz a emenda da palavra "varias" na pagina anterior. A todos este auto são 
testemunhas continuamente presentes do principio ao fim os senhores: Doutor Augusto d'Alemida Monjardino, 
casado, professor da faculdade de Medicina de Lisboa, morador na Avenida Praia da Victoria, dose, Doutor Francisco 
Felix Machado Junior, casado, médico cirurgião, morador na Rua Sousa Martins, deseseis, José Ferreira da Costa, 
casado farmacêutico, morador na rua de São Bento, vinte e oito, Pedro Manuel Pardal Monteiro, viuvo, industrial, 
morador na Avenida Miguel Bombarda, cento e sete, e Emílio da Silva Carvalho, casado, guarda livros, morador na 
rua Correia Teles, quarenta e oito que todos vão assinar este auto com o testador depois de perante todos eles ter 
sido lido em voz alta por mim notário, porque o testador prescindiu de o 1er, também como o adverti de que é seu direito. 
Dou fé que foram cumpridas todas as formalidades legais e todas em acto continuo bem como de ter feito a leitura 
na forma dita eu notário que o escrevi. Leva este um escudo e cincoenta centavos de Selo. Miguel Ventura Terra. -
Esta assinatura e a data inutilisam duas estampilhas fiscais no valor total de um escudo e cincoenta centavos. Augusto 
d'Almeida Monjadirno, Francisco Felix Machado Junior, José Ferreira da Costa, Pedro Manuel Pardal Monteiro, Emílio 
da Silva Carvalho, Eugénio de Carvalho e Silva, notário. - Estavam coladas e devidamente inutilizadas duas 
estampilhas fiscais no valor total de dois centavos, e outra da contribuição industrial da taxa de noventa centavos. A 



importância de nove escudos devida por três meias folhas deste testamento vae abaixo paga por seis estampilhas 
fiscais da referida importância. Administração do terceiro bairro de Lisboa, seis de Maio de mil novecentos e 
desenove. O Administrador do Bairro Augusto Cesar Cau da Costa Junior. Esta assinatura e a data inutilisam seis 
estampilhas fiscais no valor total de nove escudos: Conta - Auto - cincoenta centavos. Registo dois escudos e noventa 
e sete centavos. Soma três escudos e quarenta e sete centavos. Papel e selos dos Livros. - dois escudos e vinte 
centavos. Soma cinco escudos e sessenta e sete centavos. A contribuição industrial respectiva é paga por guia. 
Lisboa seis de Maio de mil novecentos e desenove. O Administrador Contador, Cau da Costa Junior. Não continha 
mais cousa alguma o transcrito testamento que bem e fielmente para aqui fiz registar o qual foi publicado nesta 
administração como consta do auto lavrado a folhas quatro do livro numero oitenta e cinco dos autos da abertura e 
publicação de testamentos. Administração do Terceiro bairro de Lisboa seis de maio de mil novecentos e desenove. 
e eu Antonio Borges Gil Viana, secretario da Administração que o subescrevo e assino. Antonio Borges Gil Viana, auto 
de apresentação e publicação do testamento de Miguel Ventura Terra. - Ano de mil novecentos e desenove, aos trinta 
dias do mês de Abril, nesta Administração do terceiro bairro de Lisboa, onde se achava presente o respectivo 
Bacharel Augusto Cesar Cau da Costa Junior, e o secretario de seu cargo compareceu Eugénio de Carvalho e Silva, 
solteiro, maior, notário desta cidade residente na rua do Conde de Redondo, numero quarenta e seis, e apresentou 
para ser publicado, e registado o testamento cerrado, mas que se encontrava aberto por o testador ter prescindido 
das formalidades externas, com que pelas três horas de hoje faleceu Miguel Ventura Terra, na rua Alexandre 
Herculano, numero cento e onze, freguesia de São Mamede, deste bairro, verificando ele Administrador conter o 
mesmo testamento quatro laudas completas, e grande parte da quinta, incluindo o auto lavrado pelo notário comarca 
Eugénio de Carvalho e Silva, em data de desenove do corrente, estando tudo escrito, sem emenda, borrão, entrelinha, 
ou nota marginal. E para constar mandou ele administrador lavrar este auto, sendo testemunhas presentes Gilberto 
ventura Renda, casado, pintor, residente na rua Victor Bastos J.S.B. e Alfredo José Martins, viuvo, continuo, residente, 
na rua do Poço dos Negros numero noventa, o qual depois de lido vai ser por todos assinado. E eu António BoRges 
Gil Viana, secretario da Administração que o subscrevi e assino. - Augusto Cesar Cau da Costa Junior. Eugénio de 
Carvalho e Silva, Gilberto Ventura Renda, Alfredo José Martins, Antonio Borges. Gil Viana. Não continha mais cousa 
alguma o transcrito registo de testamento que para aqui fiz passar por certidão, a qual vae devidamente conferida. 
Administração do terceiro bairro de Lisboa sete de Abril de mil novecentos vinte e quatro. E eu Joaquim Prudencio 
Figueira Salgueiro secretario a subscrevi e assino. Joaquim Prudencio Figueira Salgueiro. » 
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N" 13 
1929 . Outubro . 11 
Carta de Teixeira Lopes a Marques da Silva 

« Meu caro Marques da Silva 

Escrevo-lhe de Terras alta do Douro, da minha casa de S. Mamede de Riba Tua onde vim p.s vindimar, 
repousando ao mesmo tempo tempo o espirito na contemplação d'esta paysagem grandiosa, d'estas montanhas 
que me recordam um passado delicioso cheio de bellas illusões! 

Quero dizer-lhe aqui, meu velho copain, o meu commovido agradecimento pelas grandíssimas provas de 
dedicação que me tem dispensado, pelos esforços que empregou, pela lealissima camaradagem que patenteau 
nas questão do meu logar na Escola - questão terminada, a meu ver - . Seja como for, algum bem me resulta de tudo 
isso: alguma paz e socego, e, sobretudo, a certeza de ter a meu lado alguns Amigos sinceros, francos mas bons, e 
a si em primeira linha. 

O mais, sâo histórias!... 
Um grande, agradecido abraço. 
Os meus cumprimentos e lembranças p.* a sua Ex.ma Esposa e filhas. 

Seu velho A.a de sempre, / Teixeira Lopes 

Casa da Abra / S. Mamede de Riba Tua /11-10-1929 » 
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N« 14 
1931 . Agosto . 20 
Acta de sessão do Conselho Escolar da E.S.B.A.P. 

« Aos vinte dias do mes de Agosto de mil novecentos e trinta e um, pelas quinze horas, reuniu o Conselho Escolar 
em sessão conjunta com os vogais artistas do Conselho de Arte e Arqueologia, especialmente convocada pelo 
Director da Escola, senhor José Marques da Silva, estando presentes os senhores vogais do Conselho de Arte, Joáo 
Augusto Ribeiro, José d'Oliveira Ferreira e Antonio Peres Dias Guimarães, Guedes d'Oliveira, Acácio Lino de 
Magalhães, Dr. Aarão Soeiro Moreira de Lacerda, Doutor Miguel de Mendonça Monteiro, Manoel Marques, Álvaro 
da Silva Lima, Julio José de Brito e Joaquim Francisco Lopes, servindo de secretario. 

Depois de lida a acta da sessão especial de onze do corrente, foi aprovada. O senhor presidente lê uma carta 
do Senhor Doutor Manoel Monterroso em que pede desculpa de não assistir á reunião por incomodo de saúde. O 
senhor Álvaro Lima participa ter recebido uma carta do senhor Antonio Bonfim Barreiros com igual fim. O senhor 
presidente esclarece o fim da presente reunião, lendo a lei, principalmente para melhor esclarecimento dos vogais 
artistas presentes do Conselho de Arte e Arqueologia. A estes senhores apresenta as suas saudações, como sendo 
a primeira vez que assitem a uma reunião conjunta do Conselho Escolar e Conselho de Arte e Arqueologia, saudações 
estas a que todos se associam. Passa em seguida a ler o relatório a que se refere o § 1a do artigo oitenta e quatro 
da lei ns dezanove mil setecentos e sessenta, e que ó do teor seguinte. 

Relatório acerca da proposta de convite para o provimento da sétima cadeira, Escultura, ao eminente estatuário 
Antonio Teixeira Lopes apresentada em sessão do Conselho Escolar em onze de Agosto de mil novecentos e trinta 
e um. Pelo desejo intenso de ver a Escola nobilitada pelo valor do seu corpo docente, apresentei a proposta de convite 
para o provimento da sétima cadeira, Escultura, actualmente vaga, para ser preenchida pelo eminente estatuário e 
professor ilustre, que foi desta Escola, Antonio Teixeira Lopes. Não foi por acto menos digno que se produziu o seu 
afastamento e a sua personalidade de artista, de professor e de homem de bem, continua a ter sempre a mesma linha 
elevada d'outrora. Os seus títulos de trabalho aumentaram á medida que os anos teem avançado e entregue, 
ininterruptamente, ás suas produções intensas, a sua obra tem continuado, ascencionalmente, a exercer-se pelo brilho 
do seu nome ilustre da Arte Nacional. Na escola de Bellas Artes do Porto, que teve a honra de lhe guiar os primeiros 
passos, reflecte-se a acção brilhante da carreira artística de Teixeira Lopes; e tanto ela assim o entende, que varias 
foram as instancias feitas pelos seus colegas para terem junto de si e comparticipar dos seus trabalhos o que, além 
de eminente estatuário, e um insigne professor. Essas instancias teem-se exercido por varias formas: primeiramente, 
representando ao Governo pedindo a sua nomeação de professor sem dependência de Concurso, o que, apezar 
de não previsto na lei, foi realizado, e, ainda muito recentemente (sessão de vinte e dois de Maio de mil novecentos 
e vinte e nove), o Conselho Escolar desejando demonstrar quanto tinha em apreço a sua acção de professor, nomeou 
uma comissão para com ele se entender sobre o seu regresso á Escola. São verdadeiramente excepcionais estas 
manifestações, como excepcional é o valor do artista sobre que recaiam, e bastariam elas para a justificação da 
presente proposta, digo da proposta apresentada, se pela exigência da lei não tivesse de levar mais longe a resenha 
da personalidade do proposto, não me proponho descrevel-a permonorisadamente, mas, apenas fazer ressaltar os 
seus componentes de maior destaque. Antonio Teixeira Lopes foi alumno distincte da Escola de Bellas Artes do Porto, 
tendo nela feito concurso para um logar de pensionista no estrangeiro, em que, apezar de não ter sido escolhido em 
primeiro logar, se apresentou de forma notável. 

Tendo podido partir para Paris a completar a sua educação artística apresentou-se ao concurso de admissão 
de cartão Escola nacional e Especial das Bellas artes daquela cidade e n'esse curso foi, na ordem da promoção, 
admitido numero um, como egualmente o havia sido outro grande artista portuguez, Antonio Soares dos Reis. Assim, 
os escultores portugueses, saidos da Escola de Bellas Artes do Porto, marcaram naquele grande estabelecimento 
de ensino d'Arte, o de maior realce no mundo, em lucta franca com o adversário de toda a parte, a superioridade do 
seu valor. Àquele primeiro concurso, àquele primeiro grande sucesso, sucedem-se outros até que Teixeira Lopes 
reconhecendo já ser pequeno o âmbito da Escola, encerrou-se no seu atelier da rua Denfert-Rochereau, trinta e sete, 
para se entregar livre e exclusivamente á sua vida de Artista. É ali que em mil oitocentos e oitenta e nove, tendo partido 
desta Terra com a ância sôfrega de vastos e misteriosos horisontes, o fui encontrar entre uma obra que dizia bem o 
que Teixeira Lopes era e prometia. Valendo-me da memoria recordo-me de "Ofélia", do "Caim" um estudo, da 
"Viuva". Eram as exposições do "Salon" de Paris que absorviam nesse momento as preocupações de Teixeira 
Lopes. Nunca deixou de expor e, nesse Certamen mundial obteve uma menção honrosa, uma terceira medalha, sendo 
"hors-concours" desde mil novecentos e noventa. A vida do Artista vai transpondo as diversas fases á medida que 
vai avançando e, assim como a Escola já não era grande para a sua actividade, deixou também por fim de o ser o 
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"Salon". É grande no dominio da produção artística, a obra de Teixeira Lopes. Faltam-me elementos para fazer uma 
enumeração detalhada, mas o que citarei é bastante para a avaliar. E assim, temos: ""Infância de Caim" uma estatua 
em mármore, existente no Museu Municipal do Porto; "A viuva" - grupo em mármore existente no Museu de Arte 
Contemporânea em Lisboa; "Santa Isabel" - estatua em madeira pintada existente em Coimbra; "Santo Isidoro" -
estatua em madeira pintada; "A dor" - estatua em bronze; "A Caridade" - grupo em mármore no cemitério de 
Agramonte; "A historia" - estatua em bronze no tumulo de Oliveira Martins; "Nossa Senhora de Fátima" - estatua em 
madeira pintada; Monumentos: "Monumento de Eça de Queiroz" em Lisboa; "Monumento do general Bento 
Gonçalves", no Rio Grande do Sul; "Monumento de Soares dos Reis" em Vila Nova de Gaia; "Monumento do Bispo 
a Vizeu" em Vizeu. Bustos: "Teófilo Braga" no Jardim de Estrela em Lisboa; réplica em mármore na Camará Municipal 
de Lisboa; "Augusto Rosa" n'uma praça de Lisboa; replica em mármore no Museu de Arte Contemporânea em Lisboa; 
"Rafael Bordalo Pinheiro" nas Caldas da Rainha; "Visconde de Valmor" em frente á Escola de Bellas Artes de Lisboa; 
"Doutor José Domingues d'Oliveira" numa praça de Leça da Palmeira; "Ramalho Ortigão" no Brazil; "Anselmo 
Braancamp Freire" na Camará Municipal de Lisboa; "D. Amelia d'Orléans"; "Mister Woord" em Londres; "Madame 
Michon"; "Madame Burmester"; "Madame X"; "Andressen" no Palácio da Bolsa do Porto; e "Pedro Araújo" também 
no Palácio da Bolsa do Porto. São numerosos e de alto significado os títulos e distinção de Teixeira Lopes: Obteve 
um "Grand Prix" na Exposição de Paris de mil e novecentos, na exposição de S. Luiz (América) e no Rio de Janeiro 
em mil novecentos e vinte e sete. Foi agraciado com o grau de cavaleiro da "Legião d'Honra" em mil novecentos e 
um e oficial da mesma ordem em mil novecentos e seis. É antigo Académico de de Mérito da Escola de Bellas Artes 
do Porto; Membro Correspondente do Instituto de França e da Academia Real de Madrid. Porto, vinte de Agosto de 
mil novecentos e trinta e um. O proponente, José Marques da Silva. O senhor Oliveira Ferreira pede a palavra dizendo 
não constar do relatório uma proposta em tempo feita pelo senhor Director para a sua nomeação de professor. O 
senhor presidente esclarece que o assunto a que o senhor Oliveira Ferreira se refere nada tem com o objecto da 
presente reunião. Sua excelência queria referir-se a uma proposta que apresentou em reunião do Conselho escolar 
assim como doutros professores para a regência interina de cadeiras vagas. Mandou essa assim como as outras 
para as vias competentes sem que tivesse havido despacho. O senhor Oliveira Ferreira voltando a perguntar ao 
senhor presidente se fizera nova instancia sobre a proposta enviada este senhor declarou que naturalmente o fizera 
mas que essas explicações só as podia dar ao Conselho Escolar e não aqui, que são descabidas. O senhor Álvaro 
Lima procede á leitura de seguinte proposta, já assinada pelo proponente e por vários professores - Proposta -
Invocando a organização actual do ensino de Bellas artes encontra-se aqui reunido o Conselho Escolar da Escola 
de Bellas Artes do Porto conjuntamente com os vogais artistas do Conselho de Arte e Arqueologia afim de se 
pronunciarem os seus membros sobre a proposta feita em anterior Conselho pelo professor senhor José Marques 
da Sirva para que o provimento da sétima cadeira fosse feita, por convite a dirigir ao eminente estatuário senhor Antonio 
Teixeira Lopes. Seja-nos permitido prestar neste momento homenagem ás altas qualidades de artista que concorrem 
na proposta, sempre postas em relevo quer na sua profissão de artista, quer como professor que foi dos mais distinctos 
desta Escola, qualidades estas sobejamente conhecidas de toda a gente, pelo que se torna inutil encarecê-las e 
foram postas agora em destaque no relatório que precede a proposta. Todavia, e considerando que o proposto foi 
demitido, por abandono do logar de professor da mesma cadeira por despacho de vinte e quatro de setembro de 
mil novecentos e vinte e nove publicado no Diário do governo (numero duzentos e vinte e seis - segunda série, de 
vinte e oito de setembro de mil novecentos e vinte e nove); ... considerando que esta pena é prescrita no Regulamento 
Disciplinar dos Funcionários Civis de vinte e dois de Fevereiro de mil novecentos e treze /artigo sexto, digo decimo 
combinado com o artigo decimo nono);.. considerando que a anulação desta pena só pode resultar: - ou do recurso, 
no prazo legal, para os tribunais competentes; - ou da revisão do respectivo processo nos termos do artigo quarenta 
do mesmo Regulamento;... considerando que o mesmo artista não cumpriu até hoje qualquer destas formalidades, 
ou se as cumpriu, não lhe foi anulada a pena de demissão nos termos da lei;... considerando mais que ao Conselho 
Escolar desta Escola de Belas Artes compete, pelo disposto no artigo cento e quatroze, numero um da organização 
vigente: "cumprir e fazer cumprir as disposições das leis e regulamentos em vigor";... considerando ainda que todos 
devem obediência ás leis e, em especial aos funcionários públicos; ... considerando, finalmente, que a proposta 
apresentada para ser novamente provido na regência da mesma cadeira aquele artista envolve a inutilização das 
prescrições regulamentares citadas, propomos que não seja tomada em consideração, por impossibilidade legal, 
a proposta de convite a dirigir as estatuário senhor Antonio Teixeira Lopes para a regência da sétima cadeira da 
Escola de Bellas Artes do Porto. Porto, Sala das sessões da Escola de Bellas Artes do Porto, vinte de Agosto de mil 
novecentos e trinta e um. Álvaro da Sirva Lima, Acácio Lino de Magalhães, Henrique Antonio Guedes d'Oliveira, 
Manoel Marques, Julio Jose de Brito, Miguel de Mendonça Monteiro e Joaquim Francisco Lopes. O senhor doutor 
Miguel Monteiro falando sobre a proposta elogia-a, dizendo que tinha tido dela conhecimento e que se o senhor Doutor 
Álvaro Lima a não tivesse apresentado a apresentaria ele. Refere-a da maneira mais elogiosa ao escultor senhor 
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Teixeira Lopes e declara que nenhuma má vontade move o Conselho Escolar, tão somente o preocupa o facto do 
ato disciplinar. O senhor doutor Aarão de Lacerda diz pretender que na acta fique bem consignada a maneira como 
foi posta a questão, porque ela não representa a menor desconsideração para o ilustre artista. O senhor presidente 
tendo perguntado se mais alguém desejava fazer uso da palavra e ninguém a ter pedido esclarece que apresentou 
a proposta de nomeação por convite a Teixeira Lopes por se tratar duma situação nova, que nada tinha que ver com 
factos anteriores em que nem a sua personalidade d'artista tinha desmerecido, nem a sua atitude perante a Escola 
havia apresentado para esta qualquer desconsideração. O principio da nomeação por convite, é novo na legislação 
da Escola de Belas Artes e para ele proponente, não ficava bem á sua consciência que em face dum artista como 
Teixeira Lopes se fizesse silencio que é peor mal para um artista, sem se fazer a aplicação daquele principio. O lado 
legal lá esta o Governo para o considerar, porque a Escola assim como o Conselho de Arte e Arqueologia são neste 
caso chamados, somente a manifestar-se sob o ponto de vista da competência das propostas. O senhor Álvaro Lima 
pediu a palavra para esclarecer a atitude, que levou os professores, em tempo, a convidar o senhor Teixeira Lopes 
a voltar a reger a sua cadeira. Diz que nessa altura a atitude do Conselho tinha por fim evitar que a penalidade fosse 
aplicada a Teixeira Lopes. Sobre o mesmo assunto fala ainda o senhor doutor Miguel Monteiro, explicando mais uma 
vez como havia sido interpretada a lei. Diz mais, que se dependesse dele orador a reintegração do senhor Teixeira 
Lopes ele a assinaria da melhor vontade, associando-se ás suas palavras os senhores Julio de Brito e Joaquim 
Lopes. O senhor presidente volta a insistir no lado pedagógico em que o artigo oitenta e quatro da lei numero dezanove 
mil setecentos e sessenta põe em questão e em que assentou a sua proposta, acrescentando que nunca Teixeira 
Lopes teve intuitos de menos consideração para os seus colegas . Os senhores Guedes d'Oliveira, doutor Aarão de 
Lacerda e doutor Miguel Monteiro referem-se ainda á sessão em que foi resolvido a ida a casa de Teixeira Lopes. 
O senhor doutor Miguel Monteiro, depois do senhor Joaquim Lopes ter dito que a questão deveria ser posta, de 
começo, no sentido em que o havia sido no Conselho anterior, diz que as coisas ainda poderiam ter bom êxito se 
novamente se pedisse ao Ministro para ser levantada a penalidade. O senhor doutor Aarão de Lacerda manifesta-
se perfeitamente de acordo com esta solução, que sempre manteve e que agora era lembrada. O senhor presidente 
dizendo ver que na maioria do Conselho prevalece esta opinião considera como questão previa a apresentação da 
proposta do senhor Álvaro Lima, pondo-a á votação. Aprovaram-a os senhores Joaquim Lopes, doutor Miguel 
Monteiro, Julio de Brito, Acácio Lino, Manoel Marques, Guedes d'Oliveira e Oliveira Ferreira, e votaram contra os 
senhores doutor Aarão de Lacerda, João Augusto Ribeiro, António Peres Dias Guimarães e o presidente. Não 
havendo mais nada a tratar foi encerrada a sessão. Resalvo a entrelinha que diz - digo decimo. 

José Marques da Silva 
Henrique Antonio Guedes d'Oliveira 
Aarão de Lacerda 
Álvaro da Silva Lima 
Manoel Marques 
Julio José de Brito 
Acácio Lino de Magalhães 
Miguel de Mendonça Monteiro 
Joaquim Francisco Lopes » 

E.S.B.A.P.,Actas das conferencias Ordinárias 1920-1940, fl. 50-51v. 



N» 15 
1931 
Relatório de Adriano Sousa Lopes e Raul Lino à Comissão de Educação Artística da Junta de 
Educação Nacional 

« Relatório dos Exmas. senhores Adriano de Sousa Lopes e Raul Lino 

Para ser presente à Comissão de Educação Artística da Junta de Educação Nacional. 

A bolsa para estudos, destinada aos requerentes que exerçam qualquer das artes plásticas, será concedida 
àqueles candidatos que melhores e mais prometedoras provas possam apresentar das suas aptidões artísticas. 
Como provas serão tomadas em consideração: 1 f i. obras, completas ou por completar, já anteriormente executadas; 
2". trabalhos feitos expressamente, ou para concurso que a sub-comissão entenda dever abrir, ou por simples 
incumbência da dita sub-comissão que assim deseje confirmar resultados da sua apreciação critica; 3S. documentação 
oficial ou atestados de carácter particular. 

Para maior acerto na distribuição das bolsas artísticas, quanto à probabilidade do bom aproveitamento deste 
benefício, será não só apreciado o valor artístico das provas apresentadas, como também se devem considerar 
qualidades mentais e psíquicas dos canditados. 

Uma vez designados os requerentes que mais probabilidades tenham de se poderem habilitar para a 
concecçáo de bolsas de aperfeiçoamento, procurará a sub-comissão por todos os meios ao seu alcance inteirar-
se das aptidões artísticas de cada candidato. 

Não podendo ser concedida uma bolsa de estudo para cada uma das três artes - arquitectura, escultura e pintura 
- por falta de verba, procurar-se-há apurar um, respectivamente dois candidatos de qualquer das Bellas artes - sem 
distinção - que manifeste ou manifestem maior talento, originalidade, habilidade e geral aptidão no exercício da sua 
arte. 

No caso de haver dúvida por parte da sub-comissão sobre qual de dois ou mais candidatos seja superiormente 
merecedor da concessão da bolsa, será aberto concurso de prova especial quando os candidatos exerçam uma 
e a mesma arte, ou poderá a sub-comissão incumbir os concorrentes da execução de provas especiais e distintas 
quando os candidatos exerçam artes diferentes. 

O concurso é destinado a revelar qualidades de talento e originalidade de concepção que não demandam de 
obra extensa e acabada para que sejam descobertas; não será portanto demorada a execução destas obras, nem 
representam estes trabalhos dispêndio material pelo qual a Junta não pudesse indeminizar os concorrentes 
preteridos. 

No caso de candidatos mais cotados representarem artes diversas, pode a sub-comissão, no intiuito de melhor 
avaliar as faculdades criadoras de cada concorrente, incumbir um e outro - ou outros - de diversos trabalhos nos seus 
respectivos ramos de actividade artística. Isto, que à primeira vista parece difícil de se realizar pela falta de 
precedência, não impossível de se pôr em prática com bom resultado. 

Supúnhamos que há três candidatos apurados em arquitectura, escultura e pintura, respectivamente; dê-se 
como ponto ou problema final - por exemplo - a glorificação de um herói nacional por meio de obra de arte: capela 
ou túmulo monumental, estátua, quadro histórico ou painel decorativo. Não se trata de comparar a técnica de um com 
a maneira de qualquer dos outros; não se pretende pôr em oposição o efeito plástico de uma obra com o de qualquer 
das outras. Mas o que se pode muito bem é averiguar qual dos concorrentes teve mais originalidade na concepção, 
qual o que revela espírito mais elevado, qual o que melhor sente ou domina o sentido próprio da sua arte. 

Por outro lado, o sistema usual de estabelecer um ponto rígido e único como prova de concurso é sempre muito 
mais cómodo para o jury - é verdade, mas toma-se na maioria dos casos injusto para os concorrentes que são 
naturalmente dotados de disposições psíquicas muito variadas e de gostos dissemelhantes. 

Nos concursos entre candidatos que exerçam a mesma arte, optaríamos por que se desse a máxima liberdade 
no modo de realizar as provas e que estas fossem estabelecidas com vista à diversidade de temperamento, de gosto 
e de intenções dos concorrentes. 

Dar, por exemplo e como motivo de prova num concurso de pintura, qualquer assunto mitológico cairá bem onde 
houver temperamento humanístico, mas desfavorece o candidato que for avesso a cultura histórica. Do mesmo modo 
qualquer assunto da movimentada e intensa vida actual colocaria o espírito contemplativo logo de princípio em 
condições de inferioridade. O assunto guerreiro desagrada ao pacifista convicto. A natureza-morta não entusiasma 
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o apaixonado do mar. Vale mais um animalista de géneo capAz de nos sugerir visões de um Kipling, que o intérprete 
morno da morte de César. 

O espfrito crítico analiza e avalia com egual calor e entusiasmo obras de todas estas especialidades, mas o 
artista forte mal se sujeita a um género afastado do seu temperamento e alheio as suas simpatias. Os que mais 
facilmente se adaptam a qualquer género de assunto constituem uma classe especial: a dos ilustradores. 

Cremos portanto que o que é necessário é estabelecer variedade de pontos ou problemas, procurando que 
eles se equivalham no grau de dificuldade, que se prestem todos egualmente a evidenciar qualidades intrínsecas 
da arte em questão seja em que género for concebida e que permitam suficiente latitude na escolha última do motivo 
concreto, atendendo simultÂneamente a certa correspondÊncia no trabalho ou tempo de execução. 

A.M.S. 



N« 16 
1932 . Outubro 
Cópia de relatório de Adriano de Sousa Lopes e Raul Lino 

« Quando há cerca de um ano tivemos a honra de apresentar à Comissão Artística da Junta de Educação 
Nacional o nosso parecer sobre a melhor forma de serem distribuídas as balsas de estudo pelos candidatos das Artes 
plásticas, supúnhamos que se poderia na maioria dos casos prescindir do concurso usual aberto nos moldes 
costumados. Pareceu-nos que, numa esfera tam restrita como é a da nossa actividade artística, bastaria o critério da 
Comissão para descobrir imediatamente os valores mais interessantes - onde quer que eles se encontrassem - e os 
que mais prometedores fossem de um bom aproveitamento. Já pelo exame de obras executadas, já pelo conhecimento 
de qualidades especiais na pessoa do candidato, podiam os membros da Comissão revelar talentos, onde quer que 
existissem, para serem expostos à apreciação e julgados pela Junta de Educação Nacional. 

É-nos agora sugerida a necessidade de serem abertos concursos formais para o apuramento dos candidatos 
às bolsas de estudo, e - se bem percebemos - não só é de vantagem este sistema para mais justa comparação entre 
os valores que se apresentam, como também se procura por este meio imprimir certa orietação nas carreiras que 
os artistas hão de seguir e que deviam tender para mais perfeita ou útil aplicação de seus talentos com vista às 
deficiências e falhas da nossa produção nacional no campo das Bellas-Artes. 

Quere isto dizer: - não temos só que apontar que apontar o talento espontaneamente manifestado no trabalho 
dos artistas de todos os ramos; devemos também estimular a revelação de aptidões especiais naqueles que se 
queiram dedicar a qualquer forma de actividade artística que menos compreendida até hoje tenha sido entre nós ou 
cuja ausência mais contribua para a imperfeição do nosso mundo das Artes ou da nossa cultura estética em geral. 

Se quiséssemos definir em poucas palavras qual será, no panorama das Bellas-Artes que se cultivam em 
Portugal, um dos seus lados mais fracos - talvez a sua maior falha - convencemo-nos que é a ausência de sentimento 
decorativo, se por este vocábulo entendermos a faculdade do artista relacionar a sua obra com o ambiente espiritual 
e material em que ela houver de se produzir ou de ser aplicada. - Temos o pintor, aliás talentoso, cuja sensibilidade 
parece ser limitada cerce pela moldura do seu quadro; que não sabe às vezes escolher esta mesma moldura e que 
é igualmente incapaz de dispor, por falta de sentimento decorativo, as suas próprias obras numa parede de sorte que 
elas se valorizem umas às outras, temos o escultor, que poderá dominar todas as anatomias, mas que não consegue 
dar o caracter apropriado a qualquer mascara decotativa ou carranca que faça parte dum conjunto arquitectónico; 
o escultor que pretende elevar-se até a obra monumental, mas que sente contudo só a monumentalidade a dentro 
da sua estátua, importando-lhe por isso o lugarem que ela é erigida apenas pelo que este possa favorecer a visão 
da sua obra, e não como elemento ampliador numa concepção artística mais complexa. Temos também o arquitecto 
que soube estudar o seu projecto sob todos os aspectos, menos no que respeita a ligação com o local em que a obra 
se há de levantar, e para quem a escultura e a pintura são apenas "embelezamentos" do edifício, e não consequência 
plásticas indispensáveis para a realização cabal de uma ideia. 

Em resumo, - é talvez a incapacidade dos artistas compreenderem, sentindo, qualquer conjunto superiormente 
imaginado, portanto a impossibilidade de conceberem as suas obras num determinado espirito sujeito a esse 
conjunto. 

E assim se explica a falta quasi absoluta entre nós de exemplos de pintura decorativa bem integrada em qualquer 
conjunto arquitectural; assim se perceba a suma pobreza estrutural dos nosso monumentos de escultura; é por isso 
também que em vão procuramos a harmonia arquitectónica de grandes complexos. 

Cremos portanto que seria do maior interesse, para o desenvolvimento das Artes plásticas em Portugal, procurar 
encaminhar os artistas no sentido de cultivarem a decoração no seu mais lato significado. 

Entre as manifestções da Arte decorativa que entre nós menos atenções tem merecido, tanto por parte dos 
artistas, como das entidades oficiais e das pessoas cultas, em geral, - há uma que sobreleva a todas pelo desprezo 
absoluto em que é mantida, pela quasi ignorância que há da sua existência. E, no entanto, as obras de Arte desta 
natureza são de grande importância no quadro geral do urbanismo; têm por certo mais larga influência moral 
(educadora do espirito) junto do povo que a pintura ou a escultura, têm até o poder de melhorar sensivelmente a 
estética dos aspectos gerais do pais. 

Referimo-nos à Arte da jardinagem ou arquitectura dos jardins. 
Não tem classificação o que hoje se pratica por várias pontos do continente e - o que é mais grave - na própria 

capital, em matéria de jardinagem. A municipalidade de Lisboa, que goza a injustificada fama de tratar bem os seus 
jardins - opinião baseada na ignorância infantil do público, - e outras entidades oficiais que bem deviam dar o exemplo 
às terras da província, parecem ignorar em absoluto o que seja a Arte dos arquitectos-jardineiros; julga-se que nunca 
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ouviriam falar em arquitectos-paisagistas. Não só vemos completa falta de gosto nas obras feitas de novo e que são 
entregues em geral à incompetência artística, sem escrúpulo, de negociantes de arvoredo e plantas, como assistimos 
ao lento mas metódico desfeamento do que resta ainda das antigas disposições jardinisticas que guarnecem os 
monumentos ou as que servem de simples recreio público. 

Parece-nos portanto muito acertado não deixar passar mais tempo sem de algum 
modo se estimular o gosto pelas Artes decorativas, insistindo nesse sentido nos concursos que vão ser abertos para 
bolsas, os quais poderiam ser organizados com vista ao apuramento de artistas mais dotados para tais especialidades. 

Além das obras já executadas, das provas documentais e da informação geral sobre o espirito e tendência dos 
candidatos, que seriam tomadas na devida consideração, exigir-se-ia de cada artista prova especial que constasse 
da solução de qualquer problema de Arte decorativa, sujeito a determinado conjunto e na dependência de condições 
artísticas ambientes. E, para inteira compreensão da ideia do autor, seriam estas provas acompanhadas - quando 
necessário - de nota descritiva e justificativa. 

Por exemplo: Concurso de pintura decorativa. - Esquema geral esboçado para a decoração pintada de certa 
obra arquitectónica de carácter determinado e estilo bem definido. Pormenor da composição em escala maior. Notícia 
justificativa. 

Concurso de escultura decorativa. - Esboço de motivo escultural de carácter decorativo, que poderá compreender 
figura e ornato, destinado a fazer parte de determinada obra arquitectónica - como edifício, praça, jardim, ponte, etc.. 
promenor do mesmo motivo, em escala maior. Notícia explicando ou justificando a composição. 

Concurso de arquitectura de jardins. - Anteprojecto ou esboço de jardim de carácter artístico anexo a determinado 
edifício em situação topográfica indicada; - plantas, e perspectivas. Sucinta memória descritiva e justificativa. 

Os bolsarios seguiriam como de costume para os diferentes centros de Arte. Os que saíssem premiados na 
classe da jardinagem artística teriam naturalmente que cursar as escolas de arquitectos paisagistas, que existem no 
estrangeiro, e não deixariam bem assim de visitar depois também, principalmente, alguns jardins do Sul da vizinha 
Espanha, outros da Provença e os mais célebres da Itália. 

Outubro de 1932 . / (aa) Adriano de Sousa Lopes /Raul Lino.» 

A.M.S. 



N» 17 
1933 . Janeiro . 22 
Acta do Conselho Escolar da Escola Superior de Belas Artes do Porto sobre a Exposição de 
trabalhos escolares 

« Aos vinte e sete dias do mês de Janeiro de mil novecentos e trinta e três, pelas quinze horas, reuniu o 
Conselho Escolar, em sesão ordinária, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Director José Marques da Silva, 
estando presentes os senhores professores: Antonio Teixeira Lopes, Acácio Lino de Magalhães, doutores Manuel 
Monterroso, Aarão Soeiro Moreira de Lacerda, Miguel de Mendonça Monteiro, Álvaro da Silva Lima, Manuel Marques 
e Julio José de Brito, servindo de secretario. [...] Seguidamente o senhor Director diz ter realisado a exposição dos 
trabalhos escolares do ano lectivo findo, tendo pronunciado na sessão de abertura as seguintes palavras: "Ex.mo 

Senhor Governador Civil do Porto, Minhas Senhoras, Meus Senhores: A exposição que se patenteia, perante vós, 
necessita de um esclarecimento. Na sua modesta apresentação, ela representa na vida da Escola um dos seus 
percurssos notáveis. Com ela se reata a tradição dos tempos áureos da Academia Portuense de Belas Artes e se 
inicia um periodo orgânico novo. Pelo actual Snr. Ministro da Instrução Pública foi decretada uma nova organisação 
do ensino das Escolas de Belas Artes, que deveria começar a funcionar no começo do ano lectivo de 1931 -1932, tanto 
para os alunos que nas Escolas dessem entrada, como para os que n'elas já existindo, os conselhos escolares 
dariam a devida situação. Pertencem, portanto, a esta categoria de alunos os trabalhos expostos, realizados no 
despontar de uma orgânica nova e diversa e cujos resultados se revelaram tão prometedores que o Conselho Escolar 
entendeu dever torná-los públicos, não só para o ensinamento e interesse das Belas Artes, como louvor meritório para 
os alunos que, sem desfalecimentos, abraçaram com entusiasmo uma nova ordem de coisas, bem diversa da 
precedente. O élo tradicional entre a organização em vigor e a primitiva Academia Portuense de Belas Artes, não 
consiste somente na realisação desta exposição; penetra mais fundo, vai à própria origem das características 
próprias do ensino artístico, largamente impregnado de individualismo e em acerba luta de competências. Assim o 
sentiu o Snr. Ministro da Instrução Pública, por isso que, no relatório que precede o decreto ns 19.760, se lê: "O que 
o artista exprime na sua obra de arte é sempre uma concepção inteiramente pessoal da realidade e das suas 
manifestações sensíveis". E tanto assim, que todo o verdadeiro artista tem a sua forma, o seu estilo, a sua prórpia 
linguagem, as suas melodias e harmonias próprias e, no dominio das artes plásticas, aquilo a que se chama o "cunho 
do artista". "Visa, por isso, a organisação das Escolas de Belas Artes que óra se põe em vigar, a estimular quanto 
possível o desenvolvimento desta actividade criadora individualisada". Para que essa individualidade a que se 
refere o relatório actue no sentido de uma maior selecção de valores, preciso é que a educação recebida proporcione 
liberdade e direcção reguladora. Liberdade para que a expansão do espirito se exerça sem sujeição nem 
constrangimento, mas contida, cautelosamente, no carinho da sua melhor manifestação. Ainda que eternas as 
verdades essenciais em que assenta a produção da Arte humana, certo é que a acção das sociedades em que ela 
se exerce as faz passar por modalidades diversas, aparentes umas, mais profundas outras. Nas duas décadas 
ultimas da nossa época, um tumulthuar intenso de renovação tem-se afirmado vigorosamente. Não, poderia ficar-se 
alheio a tal manifestação, antes há que ter em conta os motivos que impelia um impulso tão definido a examinar os 
fundamentos sólidos em que se firmavam, isto tanto no que diz respeito à produção do artista, como à sua preparação 
educativa. Uma sociedade em que impera a vontade forte, pondo em equação o maior esforço de actividade e 
trabalho para um fim determinado de realização, não pode uma tal manifestação ser considerada como devoção ou 
capricho de momento. As Escolas não podiam ficar estranhas a um tal reflexo mundial, antes tinham que acompanhar, 
selecionando o que de firme e inalterável nêie existe, proporcionando os conhecimentos mais sólidos e imediatos 
ao fim em vista, conservando despertos os fulgores da inteligência "alma mater" da actividade humana e aconchegando 
a sensibilidade artística, incrustação preciosa de toda a produção d'Arte. Da Escola parte a acção vivificante que, 
pela vida fora, alimenta a sua marcha em seus variados aspectos, convindo, portanto abordar no ensino os problemas 
e assuntos que fora dela devem ser tratados. Para esse fim, judiciosamente se entendeu que passados os elementos 
de formação que constituem na organização actualmente em vigor os chamados Cursos Especiais, o aluno 
ingressado nos Cursos Superiores em que, à semelhança da vida prática, tem de colocar-se em confronto com os 
seus pares na procura da melhor solução daquela, que responda mais completamente ao objectivo dado. Assim 
se exerce o esforço individual, e tanto mais completamente, quanto é obrigatório, na maior parte dos trabalhos, serem 
executados ou precedidos, de outros preparatórios, em gabinetes fechados. Pela amplidão que o ensino tomou e 
pelo modo especial como tem de ser feito, aparece em condições diminutas o âmbito actual das instalações 
escolares. Precisam de ser aumentadas sem perda de tempo e construídos, sem mais espera, gabinetes de trabalho 
a titulo provisório. Para esse efeito dirigi ao Ex.™ Senhor Director Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, que 
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recebendo o meu pedido, imediatamente o enviou a informar ao Ex..m° Senhor Director dos Edificos Nacionais do 
Norte, que, estou seguro, prestará a esta Escola todo o seu auxilio. Data de 1915, então director desta Escola, a 
iniciativa de um projecto que apresentei às instancias superiores para a aplicação de um novo edifício, nos terrenos 
anexos que fazem frente para a Avenida Rodrigues de Freitas e rua do Visconde de Bóbeda. A ideia germinou como 
indispensável, a Ex.m« Camará cedeu o terreno, a construção foi iniciada, mas paralisou por falta de verba. É 
absolutamente indispensável a contruçáo de novo edifício e desde já a construção dos gabinetes a que me referi e 
obras de reparação inadiáveis. E é tão imperiosa essa necessidade que nesta sessão tornada solena pela presença 
das autoridades e distinctas individualidades a que apresento a expressão do meu rendido agradecimento, sejam 
enviados telegramas aos Ex.mM Senhores Presidente do Ministério, Ministros da Instrução e das Obras Públicas e 
Comunicações e Directores Gerais do Ensino Superior e das Belas Artes e dos Edifícios e Monumentos Nacionais, 
pedidndo a imediata construção do edifício da Escola, e no presente ano económico a construção dos gabinetes e 
obras de reparação". [...] Ainda a propósito da exposição o senhor doutor Aarão de Lacerda diz lamentar que se tenha 
pretendido em Lisboa denegrir o êxito da exposição. O senhor presidente diz não ter produzido efeito tais propósitos 
e com muito prazer faz ao Conselho a comunicação de ter um dos principais expositores o aluno Lauro da Silva Corado 
obtido um subsidio para estudo no estrangeiro da Junta de Educação Nacional. [...] 

José Marques da Silva 
Manuel Monterroso 
Álvaro da Silva Lima 
Aarão de Lacerda 
Manoel Marques 
Acácio Lino 
Miguel Monteiro 
Júlio José de Brito » 
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Ns 18 
s/d 
Texto de Marques da Silva para publicação n'"0 primeiro de Janeiro" aludindo à necessidade 
de instalações próprias para a Escola de Belas Artes do Porto 

« Foi nas proximidades de 1915 que, quando director da Escola, pensei na construcçâo de um novo edificio 
nos terrenos annexos ao actual, tornejando para a Avenida Rodrigues de Freitas e Rua Visconde de Bóbeda, tendo 
n'esse sentido elaborado um projecto que desapareceu nas idas e voltas para Lisboa. 

Antes já se havia pensado n'uma nova construcçâo, mas essa ocasionava a demolição do actual edificio 
por isso que, na aula de arquitectura havia um projecto elaborado pelo meu antigo professor José Geraldo da Silva 
Sardinha que ocupava o lado e ângulo da rua da Murta, por onde em tempos existia a entrada d'essa aula, hoje 
ocupada pelo Museu Municipal. 

O terreno destinado à construcçâo do edificio estava ocupado pelo Canil Municipal, que constituía uma 
vizinhança incomoda pelo latir constante dos cães prisioneiros à proximidade das aulas. O resto do terreno 
desocupado foi entregue à Desinfecção Municipal que aí tem as suas instalações. 

Nestas condições se achava o terreno, quando o antigo director Snr. Henrique Antonio Guedes d'Oliveira, 
que muito se interessava pela construcçâo do novo edifício, prosseguindo nas instâncias já iniciadas junto da Câmara, 
conseguiu d'ela a mudança do Canil e a cedência do terreno. 

Efectivamente a Escola tomou conta do terreno, iniciando as obras que foram resguardadas por um tapume 
de madeira. Este foi-se detiorando com o tempo e, logo que as obras terminaram por falta de verba, o público levou 
as táboas do tapume pouco a pouco, de sorte que hoje poço resta. 

Pela nova organisação do ensino, este tomou uma feição mais elevada, criando-se cursos superiores em 
que os trabalhos são feitos mediante concursos de emulação e julgados por recompensa medalhas e menções. 

Além d'isso, os trabalhos são precedidos de esbocetos executados em gabinete fechados e eles mesmos 
executados depois , separada e individualmente. 

Por aqui se vê a dificuldade que existe em encontrar no actual edificio lugares onde esses trabalhos 
individuais se possam executar, por isso que é preciso um gabinete para cada concorrente. 

Havendo três especialidade: arquitectura, pintura e escultura, imagine-se a quantidade de gabinetes que 
são precisos para em todas elas, permanente e simultaneamente, se realizarem concursos. 

Foi para atenuar a falta das actuais instalações e podermos dar cumprimento às disposições regulamentares 
que pedi superiormente a construcçâo de gabinetes provisórios que seriam construídos no quintal desocupado. 

Além d'isso, pedi reparações em várias partes do edificio para atenuar as más disposições higiénicas e 
para solidificação indispensável, pois como V. Ex*. verá, os próprios soalhos d'isso necessitam. 

O novo edificio precisa de tempo para a sua construcçâo àlôm d'isso tinha informações de que não se faria 
tão depressa como era necessário e, assim, os gabinetes que pedi dava-nos lugar a vivermos um pouco mais 
desafogadamente. 

Em vista do que acabo de dizer, o programa das instalações escolares passou ultimamente por grandes 
transformações. Uma d'elas é consequente da organisação dos estudos que obriga a uma maior amplidão de locais. 
A outra, muito recente ainda, é a passagem do Museu Soares dos Reis de Museu propriamente escolar a Museu 
Nacional. 

Sem contar com a parte destinada a museu permanente, a Escola precisa de grandes salas de exposição 
para os seus serviços escolares. 

Há esposições de trabalhos escolares quasi incessantemente em todas as classes, e àlêm da exposição 
dos trabalhos recompensados com altas classificações, há também a dos que são enviados pelos seus pensionistas 
e a dos modelos do antigo que necessita de grandes salas em que se possa põr grandes fragmentos arquitectónicos 
e, se possível fôr, em tamanho natural. 

Pelo que acabo de expor e pela resenha sucinta que fiz das instalações precisas para o ensino artístico, 
e das que ainda necessita o ensino literário e scientifico, que na actual organisação aumentou consideravelmente, 
vê V. Ex*, que a superficie de terreno destinada à construcçâo, cerca de 3.900 metros quadrados, é no estado actual 
das coisas bastante limitado. 

Rematando: com o desejo intenso de vér progredir a Escola, que tenho a honra de dirigir, e que pretendo 
vêr prestigiada, digna do seu glorioso passado, e do fucturo brilhante a que a última exposição dos trabalhos 
escolares dá fundadas esperanças, apresentarei ao governo a justificação das nossas urgentes necessidades e 
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do que mais convém a este estabelecimento de ensino - a construcçao do novo edifício. 
Tudo o que o "Primeiro de janeiro" possa fazer n'esse sentido é grande serviço que presta à cidade, à arte, 

e aos artistas que sempre encontraram n'esse jornal o mais nobre defensor. 
Pela minha parte, volvendo os olhos para o caminho percorrido, deparo com o genorislssimo "Janeiro" 

concorrendo pressuroso a desbravar o terreno das minhas primeiras tentativas. 
Aqui testemunho o meu reconhecimento aos vivos da casa e a minha saudade pelos que d'ela já não são. 

» 

A.M.S 99 



N» 19 
1934 . Abril . 11 
Ofício da Direcção Geral dos Edifício Nacionais do Norte sobre a instalação da Escola de Belas 
Artes do Porto 

« Exma. Snr. 

Pretendendo V. Ex*. conhecer as acomodações do edifício onde presentemente funciona o Instituto 
Superior do Comercio, para o efeito de projectar os Pavilhões para aulas a construir nos terrenos anexos, junto envio 
a V. Exi. as respectivas plantas, em tela. 

Logo que estas estejam disponíveis, rogo a V. Ex8, a sua devolução. 

A bem da Naçáo / Porto, 11 de Abril de 1934 / Exm° Snr. Director da Escola de Belas Artes do PORTO. 

O Engenheiro Director, inP / [ilegível] 
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Na 20 
Oficio do Director da Escola de Belas Artes do Porto ao Chefe do Gabinete do Ministro do 
Comércio e Comunicações 

« Exm8 Senhor / Chefe de Gabinete do Exm8 Ministro do Comercio e Comunicações / LISBOA 

Em referencia ao oficio de V. Ex* n8 1.608 de 20 do mês findo, tenho a honra de enviar a V. Ex* as 
considerações que me mereceram o projecto de decreto relativo á Regulamentação das profissões de engenheiro, 
arquitecto e condutor. 

Para maior simplicidade da exposição referir-me-hei apenas ás disposições que no respeitante ao ensino 
ministrado nesta Escola, me pareceram dever ser modificadas ou esclarecidas, fazendo primeiramente a citação das 
que constam do projecto de decreto. 

Citação / Art8 2a "O uso do titulo de Arquitecto só é permitido nos indivíduos diplomados pelas Escolas de 
Belas Artes de Lisboa e Porto ou por Escolas estrangeiras de categoria equivalente". 

Proposição: Art8 2a - O uso do titulo de Arquitecto só é permitido aos indivíduos que tenham obtido o "diploma 
de Arquitecto" pelas Escolas de Belas Artes de Lisboa e Porto ou sejam diplomados pelas Escolas estrangeiras de 
categoria equivalente. 

Na legislação transacta das Escolas de Belas Artes havia a Carta de Curso e o "Diploma de Arquitecto" 
em que se tem feito grande confusão e que de nenhum modo são documentos idênticos. A carta de curso é apenas 
a certidão dos exames feitos, em quanto que o diploma é a prova final do curso que tem de ser feita quando o aluno 
tenha aquela carta, e é condicionada ao tirocínio obrigatório de dois anos. É digamos como a tese do arquitecto ou 
o seu doutoramento. 

Na legislação actual já não pode dar-se essa dualidade por isso que a consagração dos estudos feitos 
consiste no "diploma de Arquitecto". 

Citação: Art8 3a - "O exercício da profissão de Arquitecto consiste na elaboração de projectos e na direcção 
de trabalhos de construcção que pela sua feição artística contribuam para o embelezamento urbano e para o aumento 
da riqueza monumental". 

Proposição: Art8 8a - O exercício da profissão de Arquitecto consiste na elaboração de projectos e na 
direcção dos trabalhos de execução de edificações, sob o ponto de vista artístico e técnico. A obra arquitectónica 
vai além da parte urbana ou citadina e tanto compreende a composição artística do edifício, como a parte técnica de 
o realizar. A proposição apresentada para a redacção do Artigo 8a é nosso parecer ser a que mais substancia, dum 
modo concreto a profissão de arquitecto. 

Citação: Art810a - "Para o exercício permanente ou temporário das profissões de Engenheiro civil, Arquitecto 
e Condutor é indispensável em todos os casos o registo da carta ou certidão de curso na Secretaria Geral do Ministério 
do Comercio e Comunicações." 

§ 1a "O registo da carta ou certidão será gratuito e nele se fará a descrição do diploma" 

Proposição: Art8 10a - Para o exercido permanente ou temporário das profissões de Engenheiro, Arquitecto 
e Condutor é indispensável em todos os casos o registo, da carta, diploma ou certidão de curso na Secretaria Geral 
do Ministério do Comercio e Comunicações. 

§ 1a - O registo da carta, diploma ou certidão será gratuito e nele se fará a descrição do diploma. 
A justificação desta proposição está incluída nas considerações expendidas sobre o Artigo 2a. 

Citação: Art8 14a - "Qualquer pedido de licença para obras ou instalações que dê entrada nas Repartições 
Técnicas do Estado ou Corpos administrativos e que exija a apresentação de um projecto, devem ser acompanhada 
de um termo de responsabilidade assinado pelo técnico que executou o projecto ou seja encarregado de dirigir essas 
obras ou instalações." 

§ 1a "As obras ou instalações enumeradas neste artigo serão agrupadas em duas classes:" 
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Classe A "Que compreende aquelas para as quais a legislação não exige a apresentação de cálculos 
justificativos" 

Classe B " Que compreende aquelas para as quais a legislação exige a apresentação de cálculos 
justificativos." 

§ 2a "Os trabalhos incluídos na classe A do § 1o poderão ser dirigidos por qualquer técnico desde que esteja 
inscrito na respectiva Repartição: os trabalhos da Classe B só poderão sê-lo por um engenheiro civil igualmente 
inscrito." 

§ 3a "Quando, de entre os trabalhos incluídos na classe B se tratar de construcçoes urbanas correntes 
poderá ser a obra apresentada por um engenheiro civil ou um arquitecto, quando se tratar de construcçoes urbanas 
ou de grande importância técnica e artística deverá o projecto ser assinado simultaneamente por um engenehrio civil 
e um arquitecto" 

Proposição: Art8 14s - Qualquer pedido de licença para obras ou instalações que dô entrada nas 
Repartições Técnicas do Estado ou Corpos Administrativos e que exija a apresentação de um projecto, deverá ser 
acompanhado de um termo de responsabilidade assinado pelo técnico que executou o projecto e que deve ser o 
encarregado de dirirgir essas obras ou instalações. 

§ 1* As obras ou instalações enumeradas neste artigo serão agrupadas em duas classes: 
Classe A - Que compreende aquelas para as quais a legislação não exige a apresentação de cálculos 

justificativos. 
Classe B - Que compreende aquelas para os quais a legislação exige a apresentação de cálculos 

justificativos. 
§ 2a - Os trabalhos incluidos na Classe A do § 1a poderão ser dirigidos por qualquer técnico desde que estaje 

inscrito na respectiva Repartição. 
§ 3» - Quando, de entre os trabalhos incluidos na Classe B se tratar de construcçoes compreendidas nos 

trabalhos mencionados nos corpos dos Artigos 5a e 8a deverá a obra ser apresentada respectivamente por um 
engenheiro civil ou um arquitecto: quando se tratar de construcçoes que pelo seu fim especial, a parte da aplicação 
scientifica, seja de igual importância á parte da composição artística, deverá o projecto ser assinado simultaneamente 
por um engenheiro civil e um arquitecto. 

A parte mais importante da organisação actual das Escolas de Belas Artes de Lisboa e Porto consiste em 
dar ao curso de arquitectura os precisos conhecimentos scientificos para o cabal exercício da profissão. 

Para este mesmo fim se dividiu o ensino em duas partes: a de preparação em que tem logar primordial o 
ensino da técnica da profissão: e a superior em que obtida essa técnica o aluno exerce-se mais completamente no 
ensino da composição arquitectural. 

É pois uma organisação destinada a formar o arquitecto completo e, portanto, em condições de exercer 
inteiramente os encargos da sua profissão. 

Citação: § 5a - "Exceptuam-se das disposições deste artigo os projectos de instalação que á data da 
publicação deste decreto tiverem estabelecida por diploma especial a categoria dos técnicos responsáveis. 

Proposição. § 5a - Exceptuam-se das disposições deste artigo os projectos em via de execução e os da 
instalação que á data da publicação deste decreto tiverem estabelecido por diploma especial a categoria de técnicos 
responsáveis. 

É justiça incluir os projectos em via de execução. 

Citacflo: Art8 15a - "O Chefe de Repartição de Engenharia das Camarás Municipais dos concelhos de 1a 

ordem deverá ser um engenheiro civil." 
§ único - "Nas Repartições de Engenharia das Camarás Municipais dos concelhos de 1* ordem deverá 

haver um arquitecto entre o pessoal técnico." 

Proposição: Art8 15a - As Camarás Municipais dos Concelhos de 1a ordem deverão ter duas Repartições 
Técnicas: a de Engenharia dirigida por um engenheiro civil e a de Arquitectura dirigida por um arquitecto. 

§ único - Quando as possibilidades só permitam a existência duma Repartição de Engenharia haverá nela 
uma secção de Arquitectura dirigida autonomamente por um arquitecto. 

Qualquer profissão para ser nobremente exercida precisa de ter a autonomia necessária á responsabilidade 
absoluta. 
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Citação: Art 16a - "As Camarás Municipais dos concelhos de 2a e 3a ordem, quando nào possam ter um 
engenheiro privativo ou quando as necessidades de serviço o nâo exijam poderão agrupar-se de modo que os 
trabalhos a realizar nos seus concelhos sejam sempre conforme os casos orientados e fiscalizados por um 
engenheiro civil ou arquitecto ou requisitarão quando fôr necessário ao Governo Civil do distrito um engenheiro civil 
ou arquitecto." 

Proposição: Art0 16fi - As Camras Municipais dos concelhos de 2a e 3a ordem, quando não possam ter um 
engenheiro ou arquitecto privativos ou quando as necessidades do serviço o não exijam poderão agrupar-se de 
modo que os trabalhos a realisar nos seus concelhos sejam sempre conforme os casos orientados e fiscalizados 
por um engenheiro civil ou arquitecto ou requisitarão quando fôr necessário ao Governo Civil de distrito um engenheiro 
civil ou arquitecto. 

Paraece ter havido lapso na iclusão do arquitecto no técnico privativo. 
As proposições expostas concretisam e consubstanciam o parecer que me é pedido e que tenho a honra 

de submeter ao superior critério de V. ExJ. 

Saúde e Fraternidade / Escola de Belas Artes do Porto, em 21 de Maio de 1932 / O Director » 
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N» 21 
1934 . Outubro . 30 
Ofício da Escola de Belas Artes do Porto ao Sindicato Nacional dos Arquitectos com os nomes 
dos Arquitectos diplomados pela Escola e dos alunos que concluíram o curso de Arquitectura Civil 
até ao ano lectivo de 1934 

« Exma senhor Presidente do Sindicato Nacional dos Arquitectos / LISBOA 

Em resposta ao ofício de V. Ex4, na 57, de 12 do corrente, tenho a honra de enviar a V. Ex* a nota com os nomes 
dos Arquitectos diplomados por esta Escola e bem assim os nomes dos alunos que concluíram o curso de Arquitectura 
Civil até ao ano lectivo de 1934, mas ainda não diplomados: 

Diplomados: 
Pelo Decreto com força na Lei de 26 de Maio de 1911 : Luiz Antonio Ferreira. 
Pelo mesmo decreto, mas em conformidade com o disposto no Decreto na 11:089 de 17 de Setembro de 

1925: 

Alfredo Duarte Leal Machado 
Américo Alarcão 
Antonio Ferreira da Silva Janeira 
Antonio Julio Teixeira Lopes 
Antonio Maria Cândido de Brito 
Artur d'Aimeida Junior 
Baltazar da Silva Castro 
Ernesto Camilo Korrodi 
Francisco Pinheiro da Mota Coelho 
Fausto Augusto de Gouveia 
Homero Ferreira Dias 
João Marcelino de Queiroz 
Joaquim dos Anjos Costa Junior 
Joaquim da Camará Carvalho e Silva 
Joaquim Santiago Areal e Silva 
José Fernandes da Silva 
José Ferreira Penêda 
José Maria de Vasconcelos 
Julio José de Brito 
Luiz Benavente 
Rogério Emilio Lopes Rodrigues 
Rogério dos Santos Azevedo 

Ao abrigo da alinéa (a) do Art9 2fi do Decreto na 11:089: 

Alberto Fernandes Gomes 
Alfredo dos Santos Rufino 
Agostinho Ribeiro da Fonseca 
Antonio Correia da Silva 
Antonio Martins Rosas 
Antonio Pereira Afonso Junior 
Antonio Pereira Pinto Bravo 
Antonio Peres Dias Guimarães 
Aucindio Ferreira dos Santos 
Carlos Fernades Leituga 
Carlos da Silva Ribeiro 
Dionísio de Castro Sá Menezes 
Emanuel Paulo Victorino Ribeiro 



Francisco Alves d'Oliveira Bahut 
Francisco d'Oliveira Ferreira 
Gonçalo Artur da Cruz 
Jaime Inácio dos Santos 
João Torres Vilas 
Joaquim Augusto Martins Gaspar 
José Cabral da Costa e Silva 
José Emílio da Silva Moreira 
José Luiz Ferreira 
José Pinto d'Oliveira 
Leandro Augusto de Morais 
Manuel Amoroso de Matos Lopes 
Manuel da Silva Rocha Junior 
Serafim Martins de Sousa 
Veríssimo Borges d'Oliveira 

Não diplomados: Alunos da organização anterior á reforma do ensino artístico de 26 de Maio de 1911: 

Alberto d'Azevedo Leite 
Antonio Ferreira Azevedo 
Antonio Joaquim de Carvalho 
Bento Cândido da Silva 
Ilídio Antonio Teixeira Braga 
João Batista Ferreira 
João Cardoso de Moura Bessa 
João Soares Dias 
José Maria Pereira da Silva 
José dos Santos 
Manuel Marques 
Manuel Marques da Silva 

Da organização de Ensino Artístico de 26 de Maio de 1911: 

Alberto da Silva Guedes 
Alfredo Guedes de Oliveira 
Álvaro da Fonseca 
Antonio Jorge Rodrigues Varela 
Augusto Alberto Correia da Rocha 
David Moreira da Silva 
João Pereira Braga 
João Pimentel Junior 
Joaquim Madureira (Filho) 
Renato vieira Alvares Montes 
Vasco Pereira de Lacerda Marques 

Da organização do Decreto na 19:760 de 20 de maio de 1931 : 

Antonio Fortunato de Matos Cabral 
Arménio Taveira Lósa 
Bruno Alves Reis 
Eduardo Raul da Silva Martins 
Fernando Manuel Correia da Silva da Cunha Leão 
Januário Godinho d'Almeida 
Manuel da Silva Passos Junior 
Mario Cândido de Morais Soares 

105 



Martinho Umberto dos Reis 

A bem da Nação / Escola de Belas Artes do Porto, 30 de Outubro de 1934 / O Director, José Marques da 
Silva » 

E.S.B.A.P., Livro 11 / Correspondência Expedida, ofício n" 119 1 0 6 



N» 22 
1934 . Dezembro . 29 
Ofício da Escola de Belas Artes do Porto à Direcção Geral do Ensino Superior sobre o Curso 
de Arquitectura 

« Exm8 Senhor Director Geral do Ensino Superior e das Belas Artes / LISBOA 

Em referência ao oficio de V. Ex* n8 602 L915,38 secção, de 7 do corrente, que era acompanhado da copia 
d'um requerimento, dirigido a S. Ex». o Ministro, pelo qual se pede seja tornada extensiva a materia do disposto nos 
Art9 28 alinéa b) e 5° do decreto n811:089, a todos os alunos que á data da Reforma de 20 de Maio de 1931 estavam 
matriculados nos Cursos Especiais de Arquitectura das Escolas de Belas Artes, cumpre-me informar como segue: 

Ainda que o Decreto orgânico que criou esta Escola já se referisse no seu art3 46 ás condições de "matricula 
com o intento de seguir a profissão de Arquitecto", certo é, que pelo que diz respeito a esta Escola só pela Lei de 26 
de maio de 1911 foi devidamente estabelecida a instituição do Diploma de arquitecto. 

O art8 33 da referida Lei, fixando as condições de admissibilidade pelas quaes era exigido aos alunos ter 
a "carta" do respectivo curso, o mesmo é que ter aprovação em todas as cadeiras que o constituíam, e ter feito um 
tirocínio de dous anos em obras do Estado ou particulares, determina o numero de provas de que se compunha o 
concurso do diploma (assim o denomina o art8 47a da mesma Lei), o objecto d'essas provas consistindo na execução 
d'um projecto como se fosse para executar, a indicação do juriz especial perante o qual deveriam ser prestadas. 

Desta sorte haveria para os alunos arquitectos: a "carta de curso" e o "Diploma de Arquitecto"; a primeira 
que não era mais do que uma certidão do curso e o segundo que era e deveria ser o verdadeiro titulo de habilitação 
profissional. 

Foi, sem duvida, devido a esta dualidade documentaria julgada usualmente prescindível que resultou 
poucos serem os alunos que fizeram o concurso do diploma. 

N'um estado de coisas assim inconsistente, sobreveio o decreto n8 10:663 de 31 de Março de 1925, 
obrigando a possuir o diploma a quem pretendesse usar o titulo de arquitecto ou exercer a respectiva profissão e 
dando o prazo de seis mezes para a obtenção da habilitação necessária. 

Entende-se, depois do que fica referido, a surpeza que tal disposição deveria causar entre os interessados, 
alunos da organização de 1836 e da reforma seguinte de 1911. A expectativa, porem, não foi grande, por isso que, 
pelo Decreto n811:089 de 17 de Setembro de 1925, a obtenção do diploma foi de tal modo simplificada que deixou 
de ser exigida a prestação das provas, mas dando-se a classificação pois que outra couza não deveria ser a 
passagem do diploma. 

E, essa concessão dada mediante certas condições aos alunos que haviam terminado os seus cursos, 
foi ainda extensiva pelo art8 58, aos alunos matriculados nos cursos especiaes de arquitectura até aos que se 
matriculassem no ano de 1925-1926, tornando aliás obrigatório o concurso do diploma aos que lhes seguissem nas 
matriculas. 

Comquanto, a Lei de 11 de Maio de 1911 mencionasse as cadeiras de indole scientifica de que se compunha 
o curso de arquitectura das Escolas de Belas Artes, só mais tarde foram creadas dentro das proprias Escolas, 
chegando as cadeiras 9a e10s d'essa organisação, apenas a funcionar nos começos do ano de 1927, podendo 
portanto os alunos matriculados n'esse ano, que eram os primeiros obrigados no concurso do diploma, aproveitar 
do seu ensino. 

A publicação do Decreto n819:760 de 20 Maio de 1932 veio acabar com a dualidade entre "Carta de Curso" 
e "Diploma de Arquitecto", estabelecendo somente um titulo documentário para cada curso - "Cartas de Curso" para 
os cursos de Pintura e Escultura e "Diploma de Arquitecto" para o curso de Arquitectura, titulo esse que constitue a 
consagração dos estudos feitos n'esse curso e o julgamento da sua prova final. 

Não pode, pois, para os alunos, que transitaram para o regimem da actual organisação, ser dispensada 
essa prova final, sem ficar truncado o respectivo curso. 

A prova do diploma sendo obrigatória como prova final, consiste n'uma defeza de tese, que é interessante 
praticar.-se, não só pelo que nobilita o titulo, mas ainda pela execução da prova a que dá lugar, única no seu género 
na vida académica, completa pela sua natureza e proficua por estar mais próxima da realidade a que o aluno ingressa. 

Pelo que fica circunstanciadamente exposto e de que peço me seja revelada a extensão, é meu parecer, 
que quer para os alunos da actual organização, quer para os da vigência da Lei de 26 de maio de 1911 egualmente 
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obrigados, deverá ser exigido o concurso do diploma, cuja execução é absolutamente idêntica, nas duas organisações. 

A bem da Nação / Escolas de Belas Artes do Porto, 29 de Dezembro de 1934 / O Director / José Marques 
da Silva 
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N« 23 
1936 . Junho . 30 
Oficio da Escola de Belas Artes do Porto, ao Director Geral do Ensino Técnico sobre o concurso 
para o provimento da 14 cadeira 

« Exm° Senhor Director Geral do Ensino Técnico /LISBOA 

Acerca do requerimento do concorrente no concurso para o provimento do lugar de professor da 1S cadeira 
desta Escola, Antonio Lima Ferandes de Sá, que junto devolvo, tenho a honra de informar V. Exc.a que tendo ouvido 
o professor de igual cadeira da Escola de Belas Artes de Lisboa, membro do júri, e o Conselho Escolar deste 
estabelecimento de ensino, emitiram o seguinte parecer: 

Efectivamente, foi anulado o concurso aberto por edital publicado no Diário do Governo, II Série, de 14 e 
15 de Março de 1933, mas nâo por "sa tratar de cadeira rigorosamente cientifica" como diz o requerente. 

A cadeira conservou a sua classificação de "ensino artístico" apoz a publicação do Decreto-Lei na 24:594, 
de 23 de Outubro de 1934, pelo qual S. Exc.a o Ministro da Instrução Pública conformando.-se com o parecer da Secção 
de Ensino Artístico do Conselho Superior de Instrução Pública, alterou os artigos 89.» do Decreto n° 19:760 e 122." do 
Decreto n.a 21:662 ampliando a concorrência a essa cadeira, mas ficando expressa na lei aquela classificação. 

É certo ter-se apresentado ao concurso três concorrentes, que foram admitidos nos termos da lei, tendo 
deixado de comparecer um deles, depois de ter entregado a premeira prova gráfica. 

Além das provas orais consta o concurso de três provas gráficas, cada uma das quais sobre Geometria 
Descritiva, Estereotomia e Perspectiva. 

A Essas provas se refere o requerente dizendo: "todas elas absolutamente cientificas com exclusão 
absoluta de orientação e feição artisticas". Como pode entender-se a "exclusão absoluta de orientação e feição 
artistica" em provas gráficas do ensino a prestar numa escola de Belas Artes, a alunos de pintura, de escultura e de 
arquitectura? Porque a 1a parte da 1* cadeira, ou seja Elementos de Geometria Descritiva, Perspectiva e teoria das 
sombras, é comum a todos aqueles alunos e somente a segunda parte a alunos arquitectos. Evidentemente, que tal 
compreensão briga com a razão, o bom senso e, acima de tudo, com a Lei. 

Procura-se, porém, justifica la recorrendo-se á citação de programa oficial da cadeira, sem se fazer a 
destrinça, do que seja a parte teórica, da aplicação. 

As provas gráficas são exercícios de aplicação. 
É por demasiado conhecido que, dum modo geral, os programas das cadeiras se tratam da parte teórica 

das matérias, cuja aplicação se exerce, sem menção no programa, segundo a especialidade e a natureza do 
respectivo ensino. 

Basta lançar mão dum programa de Escola similar para constatar que o, que se passa com o nosso 
programa oficial, se dá com o programa doutras escolas nacionais e estrangeiras. 

Circunstacia especial pôz-nos sob os olhos o programa do curso de perspectiva duma escola de reputação 
mundial. - A Escola Superior de Belas Artes de Paris - e um exercico dado para exame, e aí se vê duma maneira clara 
que o programa trata tam somente da parte teórica, ou seja cientifica da cadeira, e o exercido é puramente de 
execução e até de composição artistica. 

Mais ainda, nos próprios compêndios os princípios científicos são tratados dum modo geral e as aplicações 
são separadas, segundo os diversos graus de ensino a que se destina. 

Estará o programa oficial da cadeira completamente alheio ás matérias artisticas que aos alunos 
daqueles três cursos da Escola de Belas Artes do Porto lhe é dado aprender? 

Não é preciso tanto, as proprias designações do programa esclarecem: Sombras de elementos 
arquitectónicos, "estereotomia" das "arquitraves", das "abobadas", dos "pendentes", das "lunetas", das "abobadas 
góticas", dos "arcos", das "trompas", perspectivas dos tectos, perspectiva das molduras, perspectiva teatral, etc.. 

Não é pois, nem pode ser considerado como diz o requerente: "o programa oficial da cadeira, ouer no seu 
conjunto, ouer na mais insignificante minúcia, versa matérias de ciências exatas" a mais abaixo o "rudo nele é rígido. 
imutável e férreo", para ser assim também é preciso que a Arte seja rígida, imutável férrea. 

Como os dois primeiros, o ponto de perspectiva foi tirado á sorte dentre sete pontos previamente 
estabelecidos dentro do campo de aplicação da cadeira, de tam grande alcance na prática das três artes, mas 
principalmente, em pintura e arquitectura. 

O ponto não é vago, descreve em termos precisos os elementos constructive^, isto é, as superfícies, 
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volumes e formas do que havia a representar, acompanhando a descrição dum esquema para melhor elucidação. 
Além disso a delegação do júri prestou aos concorrentes todos os esclarecimentos pedidos e mais 

prestaria se lhe fossem pedidos ou feito qualquer reparo. 
Nota o requerente tratarem os vitais de temas de livre escolha do concorrente e dever as construções serem 

feitas á parte, em papel vegetal ou tela, a fim de não prejudicarem o aspecto artístico do quadro (é assim que se chama 
em perspectiva, a folha em que a imagem é desenhada) que era pedido aguarelado. 

Deixando-se a representação do vitral á escolha do concorrente atribui-se dois fins: - 1 a completa-se o 
quadro e não fica as arcadas abertas; -2a o concorrente tem á sua disposição toda a gama dos vitrais góticos (sem 
obrigação de os compor) desde o figurado a simples linhas geométricas, úteis a mais acentuarem as grandes linhas 
da imagem perspectiva. 

As condições de apresentação da prova serão excepcionais, ou são pedidas, como usualmente, em casos 
semelhantes? 

Foram de igual sorte pedidas no ultimo concurso da primeira cadeira da Escola de Belas Artes de Lisboa 
e constam, também, do programa da Escola de Paris, ao qual antes foi feita referencia, procedeu-se na Escola de 
Belas Artes do Porto em todos os actos sem "abrir ciladas" nem "razões particularistas ou de ordem pessoal", 
perfeitamente dentro da lei e em obediência á Moral, palavra esta, a que faz alusão o requrente, e lhe dá um significado 
que esta Escola tem todo o direito de repudiar. 

Concluindo e pelo exposto, parece não haver fundamento legal para o pedido de anulação do concurso 
feito pelo requerente. 

A Bem da Nação / Escola de Belas Artes do Porto, 30 de Junho de 1936 / O Director / José Marques da 
Silva » 

E.S.B.A.P., Livro 11 /Correspondência Expedida, ofício n° 320 110 



N» 24 
Conferência de Marques da Silva na Comemoração do 28 de Maio de 1936 na Escola de Belas 
Artes do Porto 

«[...] Ordenou S. Excâ o Ministro da Educação Nacional que, nos estabelecimentos de ensino dependentes 
do seu Ministério, se realizasse, uma conferencia para professores e alunos, em que seriam explicados, por forma 
adequada ao respectivo grau, os princípios essenciais do Estado Novo Corporativo e suas mais importantes 
realizações . - A Bem da Nação. 

É hoje o dia indicado para esse acto e, como director desta Escola, entendi que deveria eu mesmo no âmbito 
das minhas possibilidades, incumbir-me desse encargo. E, faço-o, não somente para cumprir um dever inerente ao 
cargo de confiança que exerço, mas também, pela adimração que me tem causado a passagem destes últimos dez 
anos de governação publica, de constantes progressos pautada e reflectivamente praticados, dia a dia, em todas 
as fontes da vida nacional. 

É a vez primeira que, publicamente, tomo a palavra em assunto que toca pelo que usualmente se chama 
a politica. E, porque não dize-lo neste preludio de confissão? Um ramo de saudade prende-me, neste momento ao 
tempo da minha mocidade em que, dentro da prórpia casa paterna, passou o fulcro ardente das paixões politico-
partidarias, em redor de 1885. Senti junto de mim lutar-se, ardorosamente, pelo partjdarismo constitucional cuja queda 
estava longe de parecer tão próxima, porém, numa vertigem de boas intenções ainda que dos maus processos e, 
sem deixar de ser desinteressadamente patriótica. 

Parecerá extranha esta minha afirmação sobre um regimem caldo, e que tão rudes golpes sofreu. Mas 
entendo dever faze-la pelo conhecimento que de perto tive das cousas, e, mormente, pelo dever de preito filial a um 
paladino audaz lutador do partidarismo portuense. 

Por mais perto e intimamente que tenha estado ligado a essas lutas, os acontecimentos e o destino 
quizeram, que o meu caminho na vida, que já não é certo, se desviasse delas e das que lhe se seguiram, tomando 
um rumo exclusivamente firmado no desejo tenaz de praticar o melhor, no exercício da actividade profissional que 
escolhi. E, assim tenho seguido, cooperando todas as vezes em que sou chamado para bem do paiz e da minha terra. 

A vacina recebida em verdes anos é aquela que mais vestígios deixa pela vida fora. 
Podem os acontecimentos actuar, diferentemente, que a marca imprimida fica indelével. Desfolhando mais 

uma flor daquele ramo de saudade sou levado a dizer que mais de duas décadas se escoaram, sobre um honroso 
convite de natureza politica, que me foi feito e que fortes acontecimentos impediram se efectivasse. Pessoalmente 
e neste lugar acho particularmente oportuno recordar esse facto, pela pessoa ilustre que me fez o convite e que, nesta 
Escola, ocupou com superior dignidade o mais alto cargo. 

Pela revolução de 28 de Maio, estalada em Braga ha precisamente dez anos, firmou-se em Portugal no 
domínio da Governação pública, o Estado Novo Corporativo. 

Foi, numa volta de Lisboa e na mesma carruagem em que viajava, que me apontaram os Snrs. Drs. Oliveira 
Salazar e Manuel Rodrigues, ambos professores da Universidade, que vinham a caminho de Coimbra para, depois, 
regressarem á capital tomar conta, respectivamente, das pastas das Finanças e da Justiça. Jamais esqueci esta 
circunstancia e ligando-a a um outro facto anterior, conjugo-os e deles deduzo o valor do estado das cousas presentes. 

Havia-se passado um mau período nas esperanças do paiz, pela recusa do empréstimo externo a fa?er 
com o pretendido auxilio da Sociedade das Nações. Tínhamos de nos haver com a prata da casa E, houvemo-nos 
pelo modo que está patente e bem em evidencia no exame desapaixonado de todos. As agruras desse acontecimento 
foram substituídas pela satisfação e natural altivez de todos os portuguees, em ver as finanças do paiz restabelecidas 
em breve prazo, e caminhando num alto grau de prosperidade, independentemente da garantia daquela Sociedade, 
que então como hoje, se mostrou tão falível. Certamente que essa Sociedade representava, como representa hoje, 
um conjuncto de esperanças para a vida dos povos e, se mais se sentiu a sua ineficaz intervenção, foi menos pelo 
que se lhe pedia, mas mais por não ser tomado em linha de conta o sangue português vertido em terras estrangeiras. 

Para os que bem conhecem a história de Portugal ou para os que a sentem latejar nas veias, foi de pouca 
monta essa desilusão. Um alto poder se levantaria para Bem da Nação. 

Esse Bem brilha com extraordinário fulgor e bate á porta de todos os bons portugueses. Aquele dia de 
viagem, antes referido, percursor da entrada do Dr. Oliveira Salazar na gerência da pasta das Finanças é para mim, 
o élo de ligação com o caminho percorrido na prosperidade das finanças que, de modo poderoso, actua em todos 
os factores da nação e os beneficia na sua trajectória vivificadora. A mão forte, serena e indefectivel desse homem 
extraordinário, primeiramente na pasta das finanças e depois presidindo ao governo, comanda todas as válvulas da 
governação pública, auxiliado pelos seus ministros que com tal chefe, não pode ser fraca a forte gente. 
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Reboam de norte a sul do pafs os efeitos benéficos dessa prosperidade robustecendo nos diversos ramos 
da actividade social, o trabalho, manancial de toda a riqueza. 

É o ressurgimento dum povo para o destino a que tem direito pelas suas qualidade de trabalhador submisso 
e crente, pela sua natural bondade tão em concordância com este canto bem fadado, que parece protegido 
divinalmente, e também pela herança a respeitar, engrandecer, e nobilitar dos nossos antepassados. 

Nós, os artistas, e os que nâo são artistas connosco vivem no arrotear da mesma seara, sabemos que o 
desenvolvimento da Arte na realização dos seus progressos e das suas mais intensas manifestações se produziu 
nas épocas em que a riqueza e a vitalidade dos povos era maior. Nos momentos definhantes e pobres todos os órgão 
da sociedade marcham mal, estilando-se ou retrogrando. A desoloçâo das cousas junta-se a do espirito. 

A grande guerra ocasionando transformações consideráveis na constituição dos povos, não se 
limitou a alterações de ordem geográfica e politica. A repercução produzida foi mais longe atingindo no seu gérmen 
revolucionário as fortes riquezas dos paises mundiais, que se debatem numa crise económica e financeira ainda não 
debelada. E, mais ainda, foi ao âmago da organização humana revolvendo-a e criando uma nova ordem de cousas. 
A Arte assim como as restantes manifestações do espirito sofreu o embate da transformação inevitável. 

Como em todos os movimentos revolucionários praticou-se o excesso dos primeiros momentos, chegando-
se, na corrida cega de exclusiva novidade, a repelir tudo o que tinha a marca de anterior existência. A tais exageros 
deveria contrapôr-se o necessário equilibrio das cousas que, estando na base da natureza, para ele tende tudo o 
que é humano. 

Ao contrario do Século XIX, que se conservou obstinadamente tradicionalista, num mundo novo de 
descobertas cientificas e sociais, a sociedade moderna, em período fervente de transformação, mais logicamente, 
sem duvida, agita e revoluciona todos os seus órgãos. 

Num arranco desmedido obriga concordantemente os artistas a acompanha-la nas suas renovações 
audazes. 

E, que melhor ocasião para estimular as boas vontades dos espirites sedentos de creação e de sentimento 
próprio? Que anseio, mais justificado esse, de interpretar e realisar o melhor e mais verdadeiro, na harmonia dos 
elementos determinantes da ideia? 

Porém, não é com exclusivismos de ocasião, mal sugeridos preconceitos de fórmulas, propositada e 
ilógica tendência que se e obtém o melhor e mais duradouro. Obtém-se, sim, pela subordinação sincera e consciente 
do natural e, para o que é natural, deve convergir. 

Portugal não ficou alheio ao grande movimento que agita todos os povos. 
Acompanhou e segue a marcha evolutiva do momento de modo a ser considerado e tomado em verdadeira 

conta nos meios internacionais. As finanças públicas vitalisando toda a acção ministerial provocaram no país um 
grande movimento de renovação em todos os ramos da actividade nacional. São de flagrante visão os melhoramentos 
materiais realisados e a realisar em todos os departamentos da governação pública, pelo Estado Novo Corporativo. 
Em Lisboa e Porto procede-se á execução de grandes trabalhos, que absorvem quantiosas somas, como sejam os 
do Porto de Leixões, não falando nas estradas construídas que se estendem em todo o pafs e os navios que tão 
necessários são á firmação do domínio do nosso império ultramarino. Também de superior importância se constroiem 
e estão lançadas as bases doutras grandes obras, entre as quais podemos citar os hospitais anexos ás faculdades 
de Medicina de Lisboa e Porto, assim como as casas económicas em construcção por todo o pais, ambas estas obras 
cujo alcance social está no primeiro plano das satisfações populares. 

A propósito de construções seja-me permetido dizer, que razão tinha o Dr. Salazar, quando ao meter ombros 
á organização das grandes obras do pais, ter declarado não dever iniciar-se obras novas sem que fossem concluídas 
as já começadas. Excelente principio esse de administração e igualmente de ordem técnica. 

Os que trabalham na construção sabem bem o que representa de prejudicial, para a própria obra e para 
os dinheiros públicos, a paralisação de trabalhos. A causa, 90 vezes sobre 100, está na insuficiência das dotações. 
O bom principio consiste em distribuir as verbas na importância total dos orçamentos para a directa conclusão das 
obras. Não podendo essa boa medida ser realísada, que seja a obra dividida em parcelas, cada uma das quais 
compreenderá um todo perfeitamente distinto para ser concluído e aproveitado. 

São continuas as concessões de verbas para melhoramentos públicos com que são beneficiados não só 
as cidades mas até as aldeias e os mais humildes lugares. Na sua distribuição faz-se penetrar nos lares o quinhão 
do beneficio geral. 

Não foi esquecida a arte, nem o seu ensino. Já em 20 de maio de 1931 foi promulgada a reforma das Escolas 
de Belas Artes. Os meus estimados ouvintes, professores e alunos desta Escola, que desde a sua publicação se 
esforçavam pela aplicação integral dessa lei apezar das resultantes e inevitáveis asperezas pela intercalação do 
estatuído no precedente regime conhecem bem quanto a nova organização do ensino artístico tem sido profícua. 
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Moldada em termos absolutamente iguais á sua congénere de Lisboa, proporcionou ao ensino um campo mais vasto 
de aplicação, estimulando as faculdades creadores dos alunos e dando-lhes pela luta de todos os instantes um poder 
maior de realização no seu desenvolvimento cultural e artístico armando-os ao mesmo tempo, mais fortemente para 
o futuro exercido das suas profissões. São notórios os sucessos alcançados dentro e fora da própria Escola. Seria 
impróprio neste momento enumera-los. 

As suas obras difundidas e espalhadas ressaltam nos domínios das artes plásticas, em exposições e 
museus, mas principalmente na arquitectura da habitação. 

São inúmeras as construções destinadas á habitação, que nos últimos tempos se teem erguido na cidade 
do Porto. O seu desenvolvimento vai ao ponto de se ocupar para esse fim os terrenos que antes estiveram devolutos, 
durante largos anos. 

Paira sobre nós um vento animador de grande actividade, certamente com falhas, mas progressivo. 
Se é de beneficio para os arquitectos não o é tanto para os pintores e escultores. Para estes artistas preciso 

fora que nas obras oficiais se encontrasse meio de aplicação maior para as suas produções. 
Alguma cousa se tem feito neste sentido e mais precisa fazer-se, para que os efeitos progressivos também, 

lhe toquem e estas artes possam ter a sua natural irradiação, como tiveram nas grandes épocas passadas em 
concordância com a arquitectura. 

Não basta que uma vida nova nos atinja porque tanto nos pode abafar como dar alentos salvadores. Para 
estes preciso é estabelecer-se o meio necessário formado por todos nós e para o qual deve convergir o apoio 
decidido e tenaz na consecução do que possa ser util para as artes, que o ó também para o progresso da Nação. 

A paralisação é a morte lenta e não poucas vezes mais dolorosa do que a destruição rápida. Nada existe 
parado na natureza de que somos um átomo. Ainda que tenhamos a cada instante de com ela lutar, precisamos de 
tê-la em exame permanente para recolher os fructos do seu ensinamento. 

Os artistas são os que mais de perto com ela vivem. 
Mas, não basta interpreta-la nos seus efeitos de luz e de sombras, nas suas formas possantes ou de infinda 

delicadeza. 
É preciso ir mais longe e interroga-la na sua profunda subjectividade para nos conduzir a uma existência 

mais consentânea com a verdade divina. Não ha melhor balisa. 
O labutar de todos os dias, na sua passagem compassada e lenta, arrasta-nos como se fora numa vertigem 

devorante, sem nos deixar tempo para uma contrição de pensamento ou exame de espirito, que nos sirva de guia 
pela vida em fora. 

Assim na ordem moral como na material. 
Aqueles que, como eu, vieram doutros tempos aliaz pouco distantes, sentem que uma nova ordem de 

cousas obrigue a meditação. Dous factores imperam: a) - a rapidez a que deve sujeitar-se todos os actos da vida: 
b) - a economia a exigir o mais barato, não só para o inispensavel ás necessidades quotidianas, mas também para 
os produtos, que em épocas anteriores eram apanágio dos priveligiados. 

Está pois, em andar depressa e fazer barato a mecânica vital do momento presente. Assim tem de ser e 
os artistas, para não fenecerem, tem de seguir a lei do que se impõe e é a mais forte. Sacrificando os princípios 
sagrados de toda a produção de Arte? De forma alguma. A luta não é menos honrosa mantendo e conservando esses 
princípios dentro das exigências da época. 

Aventemos, exemplificando: 
Para pintores ou escultores: visão, senão rápida, perfeita; impressão de conjunto em que o detalhe é 

absorvido pela massa; assuntos de clareza tangível, ou, em sentido inverso, perturbadores de modo a avassalar o 
espectador pela audácia, quando não seja pela subjectividade que interroga e concentra. Para arquitectos: 
interpratar os programas com a elasticidade necessária á aplicação lógica e racional do assunto; achar nelhor 
disposição de que melhor responda a essa aplicação, livremente e com o desejo, firme de que o melhor é o que melhor 
serve o seu perfeito destino; empregar os elementos que se coadunem á composição e como dela sejam deduzidos, 
procurando esse resultado pelo modo mais simples, barato e rápido e tendo em viste tudo o que o progresso nas 
ciências, nas artes e nas industrias tenha produzido e possa produzir; finalmente e principalmente, jamais esquecer 
que.sendo arquitectos são artistas e também portugueses, e que toda a obra de arte pode encerrar, aliados á suprema 
simplicidade, o equilíbrio, a harmonia, a expressão, numa palavra, a beleza. 

E será preciso fazer o complicado, o rico ou ostentoso, preferindo ao nosso, outros paises, para conseguir 
penetrar no templo dessa Deusa fascinante? Não. Porque ela sem despresar a adoração dos portentosos mais 
prefere as suplicas apaixonadas dos crentes, e sinceros ainda que humildes. 

Os artistas dando aos simples o justo pão do espirito seja na contemplação da terra portuguesa pela 
imagem dos seus céus luminosos, dos seus montes sobranceiros e ubérrimos, ou dos seus vales e planícies de 
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searas cverdejantes e loiras, seja proporcionado-lhes moradias singelas e acolhedoras tão propriamente colocadas 
como se da terra tivessem saido os seus membros ou dela tivessem brotado, não fariam mais nem melhor, do que 
cooperar nos princípios de ordem moral, económica e social do Estado Corporativo. 

Deixei-me arrastar em considerações que, parecendo não comportar o fim que aqui nos traz, tem contudo, 
correlação estreita com o movimento de acção e trabalho do Estado Novo. Para o provar citarei o discurso admirável 
de ensinamentos que S. Exc§ o Minstro da Educação Nacional, Dr. Carneiro Pacheco, produziu recentemente no 
Secretariado da Propaganda, na distribuição dos Prémios Literários de 1936. Não podendo dá-lo em extenso como 
estimaria, aconselho a sua instructiva leitura permintindo-me tirar para aqui o seguinte periodo: "Ao artista, ao homem 
de Letras, ao critico incumbe o labor constructive de envolver em atmosfera espiritual a plasticidade da Nação e de 
imprimir nela o sentido lusiada... pois que a vida sem espiritualidade não valeria a pena vivê-la e a alma de 
portugueses deve ser o espelho sem mácula da nossa Pátria imortal". 

Assim, as Belas Artes hontem como hoje tem assegurado o carinho do Estado Novo Corporativo. É longa 
a lista e variadas são as manifestações que por todo o paiz se tem realisado, nas quais as artes plásticas teem tido 
comparticipação. 

O auxilio oficial tem-se exercido, variadamente, quer em exposições, creação, melhoramentos e organisação 
de Museus, quer na aquisição de obras de Arte. 

Na parte referente a esta citarei a importante aquisição de obras de Arte do Museu Bumay, tão generosamente 
autorizada por S. Exc* o Presidente do Conselho e cujas obras serão distribuídas pelos Museus do paiz. 

Esse auxilio maior intensidade teria tomado se diversas circunstancias não impedissem a sua efectivação. 
Estão neste caso os monumentos comemorativos com que S. Exc.s pretende glorificar os grandes vultos da história 
pátria. 

Com o desenvolvimento do ensino em todos os graus teem tomado grande incremento as construções 
escolares do paiz, das quais as mais dotadas foram as do ensino secundário, que atingiram dezenas de milhares 
de contos. 

Era uma necessidade urgente que o governo procurou atender com verdadeiro espirito patriótico e, se com 
os recursos dados mais se não fez, a culpa não foi, certamente, sua. Outras construções escolares também 
importantes se fizeram no ensino Técnico e Superior e não poucas estão em via de realisação nos vários graus de 
ensino público. 

Mas, como referir-me a este facto sem falar da nossa, tão desejada, nova instalação? 
É verdadeiramente aflitiva a situação em que nos encontramos dentro destas pobres paredes augustas, 

mas que já não nos podem abrigar. Faltam-nos aulas, não temos gabinetes de trabalho, não temos peças de 
administração e de biblioteca, não temos salas de exposição, não temos depósitos de modelos, não dispomos dos 
mais elementares meios de higiene e salubridade, finalmente, para realisar esta sessão, tivemos de transformar esta 
sala de estudo. 

Acaso, poderá perguntar-se: então falta tudo? 
Pouco menos e a esse limite nos levou o aumento dos meios de ensino, hoje muito diferentes dos anteriores, 

a que veio juntar-se o desaparecimento do recurso a que sempre se recorria: a dependência presentemente ocupada 
pelo Museu Soares dos Reis. 

Seja-me perdoado falar nestes termos verdadeiros, mas tristes e significativos dum dobre de agonia. 
Como vai ver-se o governo pensou em nós e pelo Decreto-Lei n° 23:103, de 9 de Outubro de 1933, diz nos 

considerandos: "E ponderando ainda a conveniência de alojar devidamente a Escola Superior de Belas Artes do 
Porto", aos quais se segue o artigo seguinte, que especialmente nos diz respeito e que transcrevo. 

Art9 5* - "O edifício onde funciona actualmente o Instituto Superior do Comércio do Porto ficará destinado 
para instalação da Escola Superior de Belas Artes do Porto". 

§ único. "Fica autorizado o Ministro de Instrução Pública a determinar o aproveitamento para aquele fim do 
espaço disponível no citado edifício, á medida que a frequência do Instituto Superior do Comércio vá deminuindo e 
o permita, e, se as circunstancias assim aconselharem, a determinar que os trabalhos escolares do periodo transitório 
do Instituto Superior de Comercio tenham lugar fora do mesmo edificio". 

Pelo mesmo decreto foi marcado o ultimo ano de funcionamento do Instituto Superior do Comércio 
para o presente ano lectivo de 1935-1936. E ali, no edificio da Avenida Rodrigues de Freitas , teem funcionado, 
interruptamente e até ao presente, os anos lectivos permitidos daquele Instituto. 

A atenção dos poderes públicos não actuou somente pela publicação do Decreto-Lei n° 23:103. 
Pela Exm* Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, foi-me pedido o projecto dos pavilhões 

a construir para alojamento da escola, projecto esse que completado com a medição e orçamento, foi entregue ao 
Exma Snr. Director dos Edifícios do Norte, em 20 de Agosto de 1935. 
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S. Exc.a o Ministro da Educação Nacional e o nosso dedicado e ilustre Director Geral, teem-se ocupado 
da construção dos pavilhões que não tem podido ser iniciada, por estar ainda ocupado o edifício do Instituto Superior 
do Comércio. Tenho, contudo, fundadas esperanças para acreditar, que começarão em breve as obras e regosijo-
me por dar esta boa nova, neste dia de congratulação nacional, àqueles a que mais directamente interessam: 
professores e alunos. 

Para S. Exca o Ministro da Educação Nacional vão os nossos votos de crente esperança de que, dentro 
de pouco, nos alojará na nossa nova casa. 

S. Exca que pretende dar ao seu Ministério o sentido próprio da sua designação, sentirá satisfação em nos 
colocar onde a par do ensino artístico, pode ministrar-se os preceitos de ordem moral indispensáveis a todo o cidadão. 

E, então, aumentará o motivo do nosso regosijo, que se ligará a uma circunstancia histórica da vida deste 
estabelecimento. 

Por carta de Lei de 22 de Novembro de 1836 foi creada a Academia de Belas Artes, hoje Escola de Belas 
Artes do Porto. 

É pois, em Novembro que esta Escola comemora o seu primeiro centenário. 
E, se é com saudade que deixaremos este velho escrínio dos nossos antigos e gloriosos condiscípulos, 

é com a alma confiante nos seus exemplos que seguiremos S. Excs o Ministro á nova casa e a novos horisontes, para 
maior prestigio do Estado Novo e para Bem da Nação. Tenho dito. » 

E.S. B.A. P., Livro 11 /1933- 34 e 35-36 ofício n« 309 115 



N« 25 
1939 . Novembro . 9 
Carta de Viana de Lima a Marques da Silva 

« Porto 9 de Novembro de 1939 

Meu Ex.mo Mestre: 
Resolvi escrever esta carta para que o meu Ex.1"» Mestre náo julge a minha atitude duma forma diversa 

daquela a que me levou a minha maneira de sentir. Não sou pessoa dada a manifestçoes da natureza daquela que 
alguns dos meus colegas acabam de levar a efeito, mas pode V. Ex* estar ciente do meu sincero reconhecimento 
e da minha maior consideração pelo Mestre que foi V.Exa 

V. Ex4, Mestre, é, de longe, aquele espirito a quem a paixão fez das pedras inertes um drama e capaz de 
fazer dos materiais brutos, sinfonias patéticas - Arquitectura. 

É triste dizé-lo, mas é verdade, a maioria dos arquitectos de hoje desconhecem que a arquitectura é obra 
de plástica, deixando-se levar por certos preconceitos, uns por falta de sentimentalidade artística, outros por 
desconhecimento total de que a proporção e a pedra de toque do arquitecto. A arquitectura deve ser o espelho dos 
tempos e os povos construindo demonstram o grau duma civilização, mas nesta altura em que os Homens levados 
por ambições, fazem a guerra e a guerra é o fruto da debilidade dos povos e da sua estupidez, êtes náo pensam em 
construir mas sim em destruir. Matem os homens, mas respeitem as obras. Elas são o património do género humano. 

Mestre, ainda hoje recordo com saudades os seus ensinamentos, porque parte do meu temperamento o 
devo a V. Ex*. Pode o meu Mestre convencer-se de que estas minhas palavras, embora sem aquele rodeio eloquente 
de que certas pessoas as costumam dotar, são sinceras, pois sinto profundamente a falta que V. Ex* (que viveu sempre 
dentro do mais requintado ambiente artístico) faz ao ensino. Sempre fui rebelde, e talvez mais do que aquilo que V. 
Ex9 imagina. Mas todo este meu temperamento não é injustificado, pois a pesar de novo, eu senti e sinto aquelas 
agruras aversas de que são dotadas certas e determinadas pessoas. Mestre, uma coisa espero poder ainda obter: 
é usufruir os frutos do seu valor, embora não como professor, mas sim como sincero Amigo e Mestre que reconheço 
em V. Exa. 

Deste seu aluno e com estima e consideração. 
Alfredo Evangelista Viana de Lima.» 

A.M.S. 



2. APÊNDICE ICONOGRÁFICO. INDICE 

1. Alçado de um vòo. Paris. 1892 
2. Projecto do monumento ao Infante D. Henrique 
3. Projecto para a Estação Central do Porto de Isidro de Campos 
4. Estudo de alçado da Gare do Porto. Paris 
5. Alçado do Projecto da Gare do Porto. Paris 
6. Planta de reconstrução de um corpo do Mosteiro dos Jerónimos. Planta 
7. Projecto de reconstrução de um corpo do Mosteiro dos Jerónimos. Alçado 
8. A chegada do primeiro comboio à Estação Central do Porto. O sítio da Avé-Maria. Fotografia 

e postais da época 
9. Projecto de Gare de Hippolyte de Baère. Planta. 1887 

10. Implantação da Estação de S. Bento 
11. Implantação da Estação de S. Bento 
12. Implantação da Estação de S. Bento. Planta cadastral de João Carlos d'Almeida Machado. 

1892 
13. Projecto apresentado pela Irmandade de S. Bento 
14. A igreja da Avé-Maria após a demolição parcial do convento. Fotografia 
15. Projecto da Igreja de Cedofeita. Estudo. 1896 
16. Projecto da Igreja de Cedofeita. Fachada principal 
17. Projecto da Estação de S. Bento (reformulação). Alçado 
18. Planta da Estação de S. Bento 
19. Vitral da Associação Comercial do Porto. 1899. Fotografia 
20. Planta do Bairro do Monte Pedral 
21. Alçado de casas do Bairro do Monte Pedral 
22. Projecto do Quartel de Bombeiros do Corpo de Salvação Pública. Alçado. 1904 
23. Planta do Mercado do Anjo. 1900 
24. Alçado do Mercado do Anjo 
25. Pormenor da escadaria e ângulo da rua das Carmelitas e de S.Filipe de Nery 
26. Prédio das Carmelitas. Fotografia 
27. Projecto das novas instalações da Escola de Belas Artes do Porto. Fachada. 1915 
28. Estudo de intervenção no Palacete dos Braguinhas. 1934 
29. Estudo para instalações da Escola. Palacete dos Braguinhas. 1934 
30. Implantação do Convento da Avé Maria. Planta de J. C. de Nussane. 1790 
31. Implantação do Convento da Avé Maria. Planta de J. C. de Lima. 1839 
32. Implantação do Convento de Avé Maria. Planta de Telles Ferreira. 1892 
33. Génese dos projectos. Esquisses. Plantas e Alçados 
34. Génese dos projectos. Esquisses. Plantas e Alçados 
35. Fachada principal. Reprodução da revista "Branco e Negro". 1897 
36. Fachada principal. Reprodução do Semanário "Os Pontos nos ii" 
37. Fachada lateral sobre a rua do Loureiro. 1897 
38. Corte longitudinal do projecto de 1897 
39.41. Estudos de reformulação do projecto. 1899-1900 
42. O projecto de 1900. Alçado principal 
43. Estudo de alçado com a instalação do serviço central de Correios e Telégrafos 
44. Alçado com o serviço de Correios e Telégrafos e passerelle sobre a rua do Loureiro. 1901 
45. Estudo de alçado com a substituiçôo das três arcadas e a eliminação de três pilares 
46. Estudo da fachada principal com a eliminaçõo da marquise em fachada 
47. Projecto definitivo da fachada principal. 1904 
48. Estudo. Anteprojecto para a instalação dos Correios e Telégrafos. 1911 
49. Estudo. Fachada sobre a rua do Loureiro 
50. Esquisso da torre do telégrafo 
51. Planta do anteprojecto para a instalação dos Correios e Telégrafos 

Planta do 22 pavimento e reformulação urbanística da Praça Almeida Garrett. 1911 
52. Anteprojecto da Estação de Caminho de Ferro/Correios e Telégrafos. Fachada sobre a Praça 

Almeida Garrett 
53. Idem. Fachada sobre a rua do Loureiro 
54. Estudos de decoração/Alçado e tecto/Variante 



56.57. Azulejos de Jorge Colaço 
58. Estação de S. Bento. 
59. Interior da Estação de S.Bento 
60. Aspecto exterior. A marquise 
61. Avenida da Praça da Uberdade à Trindade. Estudo da Terceira Repartição 
62. A rua do Laranjal. Postal da época. 
63. A Praça de D.Pedro com os Paços do Concelho. Postal da época 
64. A Praça de D.Pedro e o início da demolição dos Paços do Concelho. Postal da época 
65. O projecto da Avenida, de Barry Parker. 1915 
66. O projecto A, de Marques da Silva. 1915 
67. O projecto B, de Marques da Silva. 1915 
68. Variante proposta por Marques da Silva. 1915 
69. Centro cívico do Porto. Desenho de Barry Parker. 1916. Publicado in "The Builder" 
70. Centro cívico do Porto. Maquete de Barry Parker. Vista sobre a Igreja da Trindade. Publi

cado in "The Builder" 
70. O arranque da Avenida, esboceto de Marques da Silva. 1919 
72. A Nacional. Fotografia 
73. Projecto de A Nacional. Alçado sobre a Avenida 
74. Projecto de A Nacional. Planta do rés-do-châo 
75. Projecto de A Nacional. Planta do l i n d a r 
76. Fachada principal e cortes transversal e longitudinal 
77. A zona VI da Avenida dos Aliados (promenor). Fotografia 
78. Fachadas da zona VI da Avenida dos Aliados e corte longitudinal de "O Jornal de Notícias". 

Projecto de Marques da Silva 
79. Corte transversal, planta e corte longitudinal da zona VI da Avenida dos Aliados. Projecto de 

Marques da Silva 
80.85. A Avenida dos Aliados. Sua evolução nos 20-50. Postais da época 
86. O "Palácio Conde de Vizela" 
87.90. O sítio das Carmelitas e o Mercado dos Ferros Velhos. Postais da época 
91. Planta do projecto do "Palácio Conde de Vizela" 
92. Fachada sobre a rua Cândido dos Reis 
93.94. O sítio de Santa Catarina. Postais da época 
95. Os Armazéns Nascimento. Fotografia da época 
96.99. Estudos das fachadas dos Armazéns Nascimento 
100. Estudo de alçado dos Armazéns Nascimento 
101. Estudo de alçado sobre a rua de Santa Catarina/Armazéns Nascimento 
102.103. Fachada e cortes dos Armazéns Nascimento 
104.105. Plantas dos vários pisos dos Armazéns Nascimento 
106. Interior dos Armazéns Nascimento. Fotografia da época 
107.108. Estudos da fachada da Sociedade Martins Sarmento/Guimarães 
109. Planta do rés-do-châo da Sociedade Martins Sarmento 
110. A Sociedade Martins Sarmento. Fotografia 
111. Pormenor do alçado da Sociedade Martins Sarmento. Fotografia 
112 Fachada principal do projecto de concurso para os Paços do Concelho de Guimarães 
113. Planta do rés-do-châo dos Paços do Concelho de Guimarães 
114. O estado das obras aquando da sua suspensão definitiva. Fotografia 
115. Praça de Mousinho de Albuquerque. Postal da época 
116. O Monumento Comemorativo dos Centenários das Guerras Peninsulares. Fotografia 
117.119. Estudos para o Monumento das Guerras Peninsulares, no Porto 
120.123. Estudos para o Monumento ao Marquês de Pombal, em Lisboa 
124.126. Estudos para o Monumento ao Marquês do Pombal, em Lisboa 
127. Esboceto do projecto definitivo sobre um fundo porticado 
128. Esboceto do projecto definitivo 
129. A maqueta do Monumento ao Marquês de Pombal. Fotografia 
130. O Campo da Republica em Barcelos. Postal da época 
131. A Praça Municipal em Barcelos. Postal da época 
132. Estudo para o projecto do Monumento a D. António Barroso (figura sentada) 
133. Estudo do projecto da estátua a D. António Barroso 
134. O Monumento a D. António Barroso na Praça Municipal. Fotografia 
135. Monumento a João Ranço em Guimarães. Fotografia 
136. Planta da igreja de Cedofeita 
137. Interior da capela-mor de Cedofeita. Pormenor 
138.139. S. Torcato. Postais da época 



140. Capela de S. Torcato. Postal da época 
141. Torre de S. Torcato. Desenho de Marques da Silva 
142. O templo de S. Torcato. Fotografia 
143. Projecto da igreja de Espinho. Alçado principal 
144. Planta da igreja da Penha 
145. Fachada principal e corte longitudinal 
146. Igreja da Penha. Fotografia 
147. O Real Teatro de S. João. Fotografia da época 
148. O sítio da Batalha. Postal da época 
149. O Teatro de S. João após a reconstrução. Fotografia 
150.151. Estudos de teatros 
152. Esboceto da fachada principal do Teatro de S. João 
153. O Teatro de S. João. Implantação 
154. Planta do 2e balcão. Foyer 
155.156. Cortes do Teatro de S. João 
157.159. Foyer e Avant-Foyer do Teatro de S. João. Cortes 
160. Foyer do Teatro de S. João. Fotografia da época 
161. Liceu da rua do Triunfo. Projecto 
162. Terreno da quinta de Sacais. Planta topográfica 
163.164. Estudos de alçados do Liceu Alexandre Herculano 
165. Planta do rés-do-châo do Liceu Alexandre Herculano 
166. O Liceu Alexandre Herculano. Fotografia aérea 
167. O Liceu Alexandre Herculano. Fotografia da época 
168. Planta do rés-do-chõo do Liceu Rodrigues de Freitas 
169. Primeiro projecto do Liceu Rodrigues de Freitas 
170. Projecto do Liceu Nacional Infanta D. Maria/Coimbra 
171. Projecto primitivo do Mercado de Guimarões 
172. Pormenores da fachada do projecto final do Mercado 
173. Estudo do projecto definitivo da fachada do Mercado 
174. Planta do rés-do-châo da Casa Leite Guimarães 
175. Fachada principal 
176. Fachada lateral 
177. Casa Leite Guimarães. Fotografia actual 
178.179. Casa Soares Moreira/Rua D. João IV. Fachada principal. Fachada lateral 
180. Casa Soares Moreira/Rua D. João IV/Rua Fernandes Tomás. Planta do subsolo 
181. Idem. Planta do 12 andar 
182 Fachada principal muro de vedação 
183. Casa Pinto Nunes. Planta do subsolo 
184. Casa Pinto Nunes. Fotografia 
185. Casa Soares Moreira/Rua de Gondarém. Planta do rés-do-châo 
186.187. Fachada principal e fachada lateral 
188. Casa Ramos Pinto/Granja. Estudo do alçado principal 
189. Idem. Estudo de pormenores 
190. Praça Marquês de Pombal. Postal da época 
191. Casa/Atelier Maraues da Silva. Fachada principal. Fotografia da época 
192. Estudos para a Casa/Atelier. Fachada principal e lateral 
193. Plantas da Cas/Atelier 
194. Fachadas principal e lateral da Casa/Atelier 
195. Cortes 
196. Pormenor do vestíbulo da Casa/Atelier. Fotografia 
197. Estudo para o jardim da Casa/ Atelier 
198. Casa Allen. Planta do rés-do-châo 
199.200. Fachada principal e fachada sul 
201. Casa Baganha. Projecto da fachada principal 
202. Pormenor da fachada. Fotografia actual 
203. Casa Barros. Projecto da fachada lateral 
204. Idem. Fotografia da época 
205. Prédio Alexandre Braga. Primeiro projecto da fachada 
206. Idem. Fachada principal e corte longitudinal. Preojecto definitivo 
207. Idem. Plantas 
208. Prédio Alexandre Braga. Fotografia 
209. Casa Francisco Costa/Guimarâes. Planta 
210. Idem. Fachada sul 



211. Casas do Conde de Vizela/Avenida da Boavista 
212. Idem. Alçado de portão 
213. Capela e Casa original. Serralves 
214. Estudo de intervenção na Capela de Serralves e casa anexa 
215. Estudo da Casa de Serralves 
216. Estudo de Alçado 
217. Fachadas, plantas e cortes do prédio a modificar. 1925 
218. Ampliação da casa anexa à Capela. Fachadas e plantas. 1927/29 
219. Planta do rés-do-châo. 1931 
220. Planta do l 2 andar. 1931 
221. Construção da Casa de Serralves. Fotografia 
222.223. Plantas do rés-do-chòo e do l 2 andar. Aditamento de 1943 
224. Casa de Serralves. Fachada principal. Fotografia 
225. Casa de Serralves. Fachada sul e jardins. Fotografia 
226. Jazigo da Família Lopes Martins. Fotografia 
227. Estudo de jazigo da Família Ramiro de Magalhões 
228. Jazigo da Família Ramiro de Magalhães. Fotografia 
229. Sala do Tribunal de Comércio/Associação Comercial do Porto. Fotografia 
230. Sala de jantar e mobiliário da Casa Lopes Martins. Fotografia 
231. O arquitecto Marques da Silva. Fotografia 
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1. Alçado de um vão. Paris. 1892 122 



2. Projecto do monumento ao Infante D. Henrique 123 
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3. Projecto para a a Estação Central do Porto de Isidro de Campos 124 



4. Estudo de alçado da Gare do Porto. Paris 125 
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5. Alçado do Projecto da Gare do Porto. Paris 126 
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6. Planta de reconstrução de um corpo do Mosteiro dos Jerónimos. Planta 

7. Projecto de reconstrução de um corpo do Mosteiro dos Jerónimos. Alçado 
127 



8. A chegada do primeiro comboio à Estação Cenual do Porto. O sítio da Avé Mana 
Fotografia e postais da época 

14. A igreja da Avé Maria após a demolição parcial do convento. Fotografia 

128 



— JT.---1. ! " - í * r ;^ 

, flua da feira c/v /i./ien/o. 

9. Projecto de Gare de Hippolyte de Baère. Planta. 1887 129 
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10. Implantação da Estação de S. Bento 

11. implantação da Estação de S. Bento 
130 
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12. Implantação da Estação de S. Bento. Planta cadastrai 
de João Carlos d'Almeida Machado. 1892 

131 
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13. Projecto apresentado pela Irmandade de S. BenTo 132 



15. Projecto da Igreja de Cedofeita. Estudo. 189ó 133 



16. Projecto da Igreja de Cedofeita. Fachada principal 134 
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17. Projecto da Estação de S. Bento (reformulação). Alçado 135 
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Planta aa Estação de S. Bento 



19. Vitral da Associação Comercial do Porto. 1899. Fotografk 137 



20. Planta do Bairro do Monte Pedral 

21. Alçado de casas do Bairro do Monte Pedral 
138 
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22. Projecto do Quartel de Bombeiros do Corpo de Salvação Pública. Alçado. 1904 139 
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23. Planta do Mercado do Anjo. 1900 

24. Alçado do Mercado do Anjo 

25. Pormenor da escadaria e ângulo da rua das Carmelitas e de S. Filipe de Nery 

140 



Rua dos Carmclitos - Porto 

26. Prédio das Carmelitas. Fotografia 141 
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27 Projecto de novas instalações da Escola de Belas Artes do Porto. Fachada. 1915 142 



28. Estudo de intervenção no Palacete dos Braguinhas. 1934 

29. Estudo para instalações da Escola. Palacete dos Braguinhas. 1934 
143 



30. Implantação do Convento da Avé Maria. Planta de J. C. de Nussane. 1790 

31. Implantação do Convento da Avé Maria. Planta de J. C. Uma. 1839 

32. Implantação do Convento de Avé Maria. Planta de Telles Ferreira. 1892 

144 



33. Génese dos projectos. Esquissos. Plantas e Alçaaos 

34. Génese dos projectos. Esquissos. Plantas e Alçados 
145 
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A ESTAÇÃO DE S. RENTO NO PORTO 

COMO u tab*, trila it d* conttruir no Porto uma 
tita<io ctnod ilc ei»inho di ferro, lubiútutodo 
1 ouf proTitoriaroinit foi luuiuriJi hl pouco 

no largo d* S. Bento. On ;m moco arcrutecio dt DOU
Ttj uicmo, O l i . Mirquti da Sim, eipoe DO ullo da 
caraara mucííiptl do Pono «m projicto pira «iu «iia> 
cit.. A imprerua da Ponc publicou ot aim Ctloroiot 
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Marqu» da Siivi I*n epenaii? annot. Mn. noro co
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rtftrinciíi di critica. 
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rial díiiificiii: pauaf tom a roereadoriaa occtrpim. la
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M dominante, qu* t o tteiro * topo cora fr«nt< 
pnci dl S. Bento. Datera*ertnot »*■» por*» 
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1'rojeclo para a EslaçSo Cenlral de S. BeDto, elaborado pelo distincte arcbiláclo Marques da Silra 
o premiado pelo gòyenio trancei -

35. Fachada principal. Reprodução da revista "Branco e Negro". 1897 

36. Fachada principal. Reprodução do Semanário "Os Pontos nos ii" 
146 
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37. Fachada lateral sobre a rua do Loureiro. 1897 147 



38. Corte longitudinal do projecto de 1897 148 



39. - 41. Estudos de reformulação do projecto. 1899 - 1900 149 
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42. O projecto de 1900. Alçado principal 150 
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43. Estudo de alçado com a instalação do serviço central de Correios e Telégrafos 151 
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44. Alçado com o serviço de Correios e Telégrafos e passerelle soore a rua do Loureiro. 1901 152 
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45. Estudo de alçado com a substituição das três arcadas e a eliminação de três pilares 153 



46. Estudo da fachada principal com a eliminação da marquise em fachada 154 



47. Projecto definitivo da fachada principal. 1904 155 
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48. Estudo. Anteprojecto para a instalação dos Correios e Telégrafos. 1911 

49. Estudo. Fachada sobre a rua do Loureiro 

50. Esqulsso da torre do telégrafo 

156 
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51. Planta do anteprojecto para a instalação dos Correios e Telégrafos 
Planta do 2* pavimento e reformulação urbanística da Praça Almeida Garrett. 1911 

157 
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52. Anteprojecto da Estação de Caminho de Ferro/Correios e Telégrafos. Fachada sobre 
a Praça Almeida Garrett 

53. Idem. Fachada sobre a rua do Loureiro 

158 
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54. Estudos de decoração/Alçado e tecto/Variante 

55.-57. Azulejos de Jorge Colaço 
159 



58. Estação de S. Bento. 

59. Interior da Estação de S. Bento 

60. Aspecto exterior. A marquise 

160 
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61. Avenida da Praça da Liberdade à Trindade. Estudo da Terceira Repartição 

62. A rua do Laranjal. Posta! da época 

63. A Praça de D. Pedro com os Paços do Concelho. Postal da época 

64. A Praça de D. Pedro e o início da demolição dos Paços do Concelho. Postal da época 

161 
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65. O projecto da Avenida, de Barry Parker. 1915 162 



66. O projecto A, de Marques da Silva. 1915 

67. O projecto B. de Marques da Silva. 1915 
163 
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68. Variante proposta por Marques da Slva. 1915 164 
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Oporto Crric Centre : BtrdWrB View looking toward» Ike Praça «U Liberdmde, 
Mr. B4TTJ Piss-ker. r.B i.H.A , Architect. 

69. Centro cívico do Porto. Desenho de Barry Parker. 1916. Publicado in "The Builder" 

70. Centro cívico do Porto. Maquete de Barry Parker. Vista sobre a Igreja da Trindade. 
Publicada in "The Builder" 

165 
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71. O arranque da Avenida, esboceto de Marques da Silva. 1919 166 
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72. A Nacional. Fotografia 167 



73. Projecto de A Nacional. Alçado sobre a Avenida 168 



74. Projecto de A Nacional. Planta do rés-do-chão 

75. Projecto de A Nacional. Planta do l9 andar 

76. Fachada principal e cortes transversal e longitudinal 

169 



77. A zona VI da Avenida dos Aliados (pormenor). Fotografia 170 
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78. Fachadas da zona VI da Avenida dos Aliados e corte longitudinal de 
"O Jornal de Noticias". Projecto de Marques da Silva 

79. Corte transversal, planta e corte longitudinal da zona VI da Avenida dos Aliados. 
Projecto de Marques da Silva 

171 



80. - 85. A Avenida dos Aliados. Sua evolução nos anos 20-50. Postais da época 172 
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86. O "Palácio Conde de Vizela" 173 
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87. - 90. O sítio das Carmelitas e o Mercado dos Ferros Velhos. Postais da época 

91. Planta do projecto do "Palácio Conde de Vizela" 

92. Fachada sobre a rua Cândido dos Reis 

174 



93. 94. O sitio de Santa Catarina. Postais da época 

95. Os Armazéns Nascimento. Fotografia da época 
175 



96. Estudo das fachadas dos Armazéns Nascimento 176 



97. - 99. Estudos das fachadas dos Armazéns Nascimento 177 



100. Estudo de alçado dos Armazéns Nascimento 178 



101. Estudo de alçado sobre a rua de Santa Catarina/Armazéns Nascimento 179 
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102. 103. Fachadas e cortes dos Armazéns Nascimento 180 
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j î '^J 

P.5 ™
e
—P 

A 

J 
_5t^*^f6_ «k*; r-'-;: 

«V5*
1
-. 

104.105. Plantas dos vários pisos dos Armazéns Nascimento 181 
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106. Interior dos Armazéns Nascimento. Fotografia aa época 



107. 108. Estudos da fachada da Sociedade Martins Sarmento/Guimarães 183 
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109. Planta do rés-do-chão da Sociedade Martins Sarmento 

110. A Sociedade Martins Sarmento. Fotografia 

111. Pormenor do alçado da Sociedade Martins Sarmento. Fotografia 

184 
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112. Fachada principal do projecto de concurso para os Paços do Concelho de Guimarães 185 
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113. Planta do rés-do-chão dos Paços do Concelho de Guimarães 

114. O estado das obras aquando da sua suspensão definitiva. Fotografia 
186 



115. Praça de Mousinho de Albuquerque. Postal da época 

116. O Monumento Comemorativo dos Centenários das Guerras Peninsuiares. Fotografia 
187 



117. - 119. Estudos para o Monumenio das Guerras Peninsulares, no Porto 188 



120. -123. Estudos para o Monumento ao Marquês de Pombal, em Lisboa 189 
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124. - 126. Estudos para o Monumento ao Marquês de Pombal, em Lisboa 190 



127. Esboceto do projecto definitivo sobre um fundo porticado 

128. Esboceto do projecto definitivo 
191 



129. A maqueta do Monumento ao Marquês de Pombal. Fotografia 192 



130. O Campo da República em Barcelos. Postal da época 
131. A Praça Municipal em Barcelos. Postal da época 
132. Estudo para o projecto do Monumento a D. António Barroso (figura sentada) 
133. Estudo do projecto da estátua a D. António Barroso 
134. O Monumento a D. António Barroso na Praça Municipal. Fotografia 

193 



135. Monumento a João Franco em Guimarães. Fotografia 194 



136. Planta da igreja de Cedofeita 

137. Interior aa capela-mor de Cedofeita. Pormenor 



138. 139. S. Torcato. Postais da época 

140. Capeia de S. Torcato. Postal da época 

141. Torre ae S. Torcato. Desenho de Marques da Silva 

142. O templo de S. Torcato. Fotografia 
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143. Projecto da igreja de Espinho. Alçado principal 197 
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144. Planta da igreja da Penha 

145. Fachada principal e corte longitudinal 

146. Igreja da Penha. Fotografia 
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147. O Real Teatro de S. João. Fotografia da época 

148. O sitio da Batalha. Postal da época 

149. O Teatro de S. João após a reconstrução. Fotografia 
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153 O Teatro de S. João. implantação 

154. Planta do 2e balcão. Foyer 
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155. 156. Cortes do Teatro de S. João 203 



157. - 159. Foyer e Avant-Foyer do Teatro de S. João. Cortes 204 



160. Foyer do Teatro de S. João. Fotografia da época 205 



161. Liceu da rua do Triunfo. Projecto 206 
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162. Terreno da quinta de Sacais. Planta topográfica 207 
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163. 164. Estudos de alçados do Liceu Alexandre Herculano 208 
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165. Planta do rés-do-chão do Liceu Alexandre Herculano 209 



166. O Liceu Alexandre Hercuiano. Fotografia aérea 

167. O Liceu Alexandre Herculano. Fotografia da época 
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168. Planta do rés-do-chào do Liceu Rodrigues de Freitas 211 
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.-SCSI 

l | r " ii H F n " 

169. Primeiro projecto do Liceu Rodrigues de Freitas 212 
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171. Projecto primitivo do Mercado de Guimarães 

172. Pormenores da fachada do projecto final do Mercado 

173. Estudo do projecto definitivo da fachada do Mercado 
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174. Planta do rés-do-chão da Casa Leite Guimarães 
175. Fachada principal 
176. Fachada lateral 
177. Casa Leite Guimarães. Fotografia actual 
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178. 179. Casa Soares Moreira/Rua D. João IV. Fachada principal. Fachada lateral 
180. Casa Soares Moreira/Rua D. João IV/Rua Fernandes Tomás. Ranta do suPsolo 
181. Idem. Planta do l
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182. Fachada principal e muro de vedação 
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183. Casa Pinto Nunes. Planta do subsolo 

184. Casa Pinto Nunes. Fotografia 
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185. Casas Soares Moreira/Rua de Gondarém. Planta do rés-do-chão 

186. 187. Fachada principal e fachada lateral 
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188. Casa Ramos Pinto/Granja. Estudo do alçado principal 

189. Idem. Estudo de pormenores 
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190. Praça Marquês de Pombal. Postal da época 

191. Casa/Atelier Maraues da Silva. Fachada principal. Fotografia da época 
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192. Estudos para a Casa/Atelier. Fachada principal e lateral 221 
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193. Plantas da Casa/Atelier 222 
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194. Fachadas principal e lateral da Casa/Atelier 

195. Cortes 
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196. Pormenor do vestíbulo do Caso/Atelier. Fotografia 224 



197. Estudo para o jardim da Casa/Atelier 225 
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198. Casa Allen. Planta do rés-do-chão 

199. 200. Fachada principal e fachada sul 
226 



- rACHADA.- PF'INCIPAL-

201. Casa Baganha. Projecto da fachada principal 

202. Pormenor da fachada. Fotografia actuai 
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203. Casa Barros. Projecto da fachada lateral 

204. Idem. Fotografia da época 
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205. Prédio Alexandre Braga. Primeiro projecto da fachada 
206. Idem. Fachada principal e corte longitudinal. Projecto definitivo 
207. Idem . Plantas 
208. Prédio Alexandre Braga. Fotografia 
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209, Casa Francisco Costa/Guimarães. Planta 

210. Idem. Fachada sul 
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211. Casas do Conde de Vizela/Avenida da Boavista 

212. Idem. Alçado de portão 
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213. Capela e Casa original. Serralves 

214. Estudo de intervenção na Capela de Serralves e casa anexa 
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215. Estudo da Casa de Serralves 

216. Estudo de Alçado 
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217. Fachadas, plantas e cortes do prédio a modificar. 1925 

218. Ampliação da casa anexa à Capela. Fachadas e plantas. 1927/29 
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Planta do rés-do-chao. 1931 

Plantado l9 andar. 1931 
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221. Construção da Casa de Serralves. Fotografia 

222. 223. Plantas do rés-do-chão e do l5 andar. Aditamento de 1943 
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224. Casa de Serralves, Fachada principal. Fotografia 237 



» li Êl i i i « < f l < * , ! * ' 

225. Casa de Serralves. Fachada sul e jardins. Fotografia 238 



226. Jazigo da Família Lopes Martins. Fotografia 239 
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227. Estudo de jazigo da Família Ramiro de Magalhães 

228. Jazigo da Família Ramiro de Magalhães. Fotografia 
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