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"INQUIRE-SE O SÉCULO XIX PARA MELHOR SE ENTENDER 
O SÉCULO XX, SEU PROLONGAMENTO, DENTRO DUM 
CICLO ESTRUTURAL; E PARTE-SE, JUSTAMENTE, DUMA 
CONSCIÊNCIA PROBLEMÁTICA DO PRESENTE, PARA O 
ENTENDIMENTO DESSE PASSADO RECENTE". *

No momento em que incertezas de ordem económica e social 
mundial parecem desintegrar os nossos modos de vida, o fio 
condutor dos 23 textos publicados em Leituras de Marques 
da Silva parte, justamente, de uma consciência problemática 
do presente. Da diversidade de temas e formas os textos 
descrevem no tempo, no conjunto das suas narrativas, um 
movimento em arco. Com origem na abertura do século 
XX e na obra do arquitecto Marques da Silva, atingem uma 
preocupação comum, explícita ou implicitamente, que, ao 
interrogar os nossos anseios, debate o aparente caos da 
criação da arquitectura contemporânea. Esta trajectória 
permite-nos pensar na necessidade de voltar a olhar as 
histórias do século XX, ou seja, de regressar aos arquivos, 
de reorganizar leituras antigas, de revisitar edifícios 
que, embora conhecidos de todos de quando passamos 
pelas ruas, são hoje fonte de interrogações mais do que 
certezas. Sobretudo quando olhamos para esta antiga 

"fotografia de família" não são os nossos antepassados que 
verdadeiramente pretendemos conhecer, mas antes saber 
de que maneira somos seus herdeiros, qual é afinal o espólio 
recebido que, mesmo sem o sabermos, indelevelmente 
marca a nossa acção. Interrogar para nos conhecermos foi o 
caminho de muitos: de José-Augusto França, em 1963, para 
indagar a tradição artística; de José Mattoso, em 1985, para 
a identificação de um país; mas também de António Cardoso, 
em 1982, quando iniciou a investigação sobre Marques 
da Silva, para outra leitura da história e da história da 

"WE EXAMINE THE 19TH CENTURY IN ORDER TO BETTER
UNDERSTAND THE 20TH CENTURY, ITS CONTINUATION, 
WITHIN A STRUCTURAL CYCLE; AND IT IS DIVIDED, PRECISELY, 
BETWEEN A PROBLEMATIC AWARENESS OF THE PRESENT, 
AND THE UNDERSTANDING OF THIS RECENT PAST" . *

At a time when uncertainties in the global economic and 
social order appear to be disintegrating our way of life, the 
unifying thread of the 23 texts published in Readings of 
Marques da Silva is divided, precisely, from the problematic 
awareness of the present. The texts, in the diversity of their 
themes and forms, portray the period in all their narratives 
with an arc-shaped movement. Beginning at the start of 
the 20th century with the work of the architect Marques 
da Silva, they arrive at a shared preoccupation, explicit 
or implicit, that, by interrogating our anxieties, debates 
the apparent chaos in the creation of contemporary 
architecture. This trajectory allows us to consider the need 
to look back at the narratives of the 20th century, that is, 
to go back to the archives, to reorganise old readings, to 
revisit buildings which, although familiar to all of us as we 
walk along the streets, are now more a source of questions 
than certainties. Above all, when we look at this old "family 
photograph", it is not our ancestors whom we truly claim 
to know, but rather in what way we are their heirs; this 
is after all the inheritance we have received which, even 
without knowing it, indelibly marks our actions. To ask 
questions in order to know ourselves has been the path 
taken by many: by José-Augusto França, in 1963, in order to 
investigate artistic tradition; by José Mattoso, in 1985, for 
the identification of a country; and also by António Cardoso, 
in 1982, when he began his researches on Marques da 
Silva, toward another reading of history and of the history 
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* José-Augusto FRANÇA, A Arte em Portugal no Século XIX, Lisboa, 
Bertrand, 1963.

* José-Augusto FRANÇA, A Arte em Portugal no Século XIX [Art in 
Portugal in the 19th Century], Lisboa, Bertrand, 1963.
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of Portuguese architecture, despite the misgivings of many. 
This book has grown out of the international conference 
(Re)Constructing Cities: Cartograp hies of Marques da Silva 
and beyond, organised by the Marques da Silva Foundation 
(FIMS) and held from 24 to 26 September 2009, in Porto, 
leading to the achievement of a deeper understanding now 
presented here in published form, while also continuing 
its project, beginning with the work of Marques da Silva, of 
debating contemporary architecture.  Through its organising 
committee (Raquel Henriques da Silva, Marieta Dá Mesquita, 
Álvaro Domingues and Rui Ramos) this project, risky in its 
ambition, has become an essential one for the present day. 
Not only as a revisiting of the work and actions of one of 
the key architects in the study of Portuguese architectural 
culture of the 20th century, but primarily for the assumed 
tendency in its design. To speak of Marques da Silva is first 
of all to speak of how we read architecture and the 20th 
century, without concealing its problematic character, as a 
formative condition of modernism. Within this perspective, 
the texts now assembled, extended to other authors besides 
those involved in the conference, are organised under 
three main headings which, like a lens, magnify the body of 
work under investigation: Cartographies examines the vast 
territory of modern battles, the city and urbanism; Places 
focuses on the work of Marques da Silva which, being a key 
part of this territory in transformation, reveals through the 
analysis of its architectural and constructive design, the 
circumstances which formed it; and Problems, detailing 
these circumstances, throws light on the symptoms of 
modernism while, simultaneously, raising further questions. 
It should be reiterated that, in the organisation of this edition, 
these aspects are embedded in complex processes, arising 
from numerous actors over long periods of time, and it needs 
to be read with an eye towards the inevitable intersections 
of different fields of knowledge - architecture, city, history, 
society, science and culture - for a re-examination of 
modernism at the beginning of the 21st century.

Rui Jorge Garcia Ramos

arquitectura portuguesa, apesar das reticências de muitos. 
Este livro é herdeiro do colóquio internacional (Re)Construir 
Cidades: Cartografias a partir de Marques da Silva, promovido 
pela Fundação Marques da Silva (FIMS) e realizado nos dias 
24 a 26 de Setembro de 2009, no Porto, pelo que aprofunda 
as comunicações então realizadas e agora publicadas, 
como também dá continuidade ao seu projecto de, partindo 
da obra de Marques da Silva, debater a arquitectura 
contemporânea.  Para a sua comissão organizadora (Raquel 
Henriques da Silva, Marieta Dá Mesquita, Álvaro Domingues 
e Rui Ramos) este projecto, arriscado na ambição, tornava-
se na actualidade essencial. Não só como revisitação 
da obra e da acção de um dos arquitectos chave para o 
estudo da cultura arquitectónica do século XX português, 
mas principalmente pela tendência assumida no seu 
delineamento. Falarmos de Marques de Silva é antes de 
mais falarmos de como lemos a arquitectura e o século XX, 
sem escamotearmos o seu carácter problemático, como 
condição formativa da modernidade. Nesta perspectiva, os 
textos agora reunidos, alargados a outros autores para além 
dos intervenientes no colóquio, são organizados a partir de 
três capítulos principais que, como uma lente, ampliam o 
corpo em estudo: Cartografias observa o território vasto 
da batalha moderna, a cidade e o urbano; Lugares foca 
a obra de Marques da Silva que, sendo peça chave deste 
território em transformação, revela pela análise do seu 
projecto arquitectónico e construtivo, as circunstâncias 
que o moldaram; e Problemas amplia, detalhando estas 
circunstâncias, sintomas esclarecedores da modernidade 
que, simultaneamente, ao erguê-la a questionam. 
Pretendeu-se reiterar na organização desta edição que estes 
aspectos inseridos em processos complexos, decorrentes de 
múltiplos actores e em tempos longos, fossem lidos através 
da indispensabilidade do cruzamento de diferentes áreas 
de conhecimento - arquitectura, cidade, história, sociedade, 
ciência e cultura - para o  reexame da modernidade na 
abertura do século XXI.

Rui Jorge Garcia Ramos
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