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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

Este volume integra documentação utilizada na reflexão que constitui a tese de 

doutoramento O ateliê de arquitetura/urbanismo de David Moreira da Silva e Maria José Marques 

da Silva Martins. VISIBILIDADE DA MEMÓRIA. O objetivo da seleção e compilação das fontes 

primárias aqui apresentadas é tornar acessíveis e claros os fundamentos do estudo realizado e, 

simultaneamente, permitir a sua leitura crítica bem como proporcionar a todos o acesso às 

numerosas fontes primárias e secundárias, servindo de ponto de partida para outro tipo de 

investigação nesta e noutras áreas do conhecimento. Para além dessas fontes são apresentadas 

diversas sínteses resultantes da sistematização da informação obtida nos diversos arquivos 

consultados. 

Toda a documentação apresentada foi organizada de acordo com a estrutura do texto que 

integra o volume I e foi considerada relevante quer para autenticar quer para servir de base à nossa 

argumentação, como acima referimos, sendo também nossa intenção dar a conhecer uma grande 

parte do corpus documental por nós levantado, existente na FIMS e noutras instituições, relativa à 

obra do ateliê.  

Estudámos e tratámos fontes diversas a nível formal e de conteúdo que aqui integramos: de 

identificação dos arquitetos durante a sua formação académica (cartões de aluno, 

diplomas/medalhas, disciplinas frequentadas nos respetivos cursos e classificação obtida, 

panfleto/edital da organização de um dos cursos frequentados e professores responsáveis, 

apontamentos, trabalhos realizados e programas – desenhos e peças escritas-, fotografias, exames 

finais, cartas e postais de visitas de estudo realizadas); da sua vida pessoal (certidão de casamento, 

correspondência); da atividade enquanto docente de DMS na EBAP e membro da Comissão de Arte 

e Arqueologia da Câmara Municipal do Porto (registo biográfico, cartão de identificação, relação de 

cadeiras e professores da EBAP, alguns exercícios, trabalhos, exames e alunos do arquiteto, 

programas dos vários concursos de emulação, atas); da organização e produção do ateliê e 

respetivas atividades desenvolvidas no âmbito profissional (tabelas correspondentes às diversas 

fases com a especificação da obra e cronologia, legislação, cartas, telegramas, ofícios, contratos, 

guias de viagem, fotografias, projetos de edificação de obra e de anteplanos de urbanização de 

Aveiro, Barcelos, Elvas, Guimarães, Luanda, Gabela, Vizela - peças desenhadas e escritas). 
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 A documentação consta dos arquivos: FIMS, Fundação Instituto Arquiteto José Marques da 

Silva; ESBAP - Escola Superior de Belas Artes do Porto que integra atualmente a FBAUP 

(Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto); AHMP - Arquivo Histórico Municipal do 

Porto -, DGOTDU- Direção Geral de Ordenamento do Território e de Urbanização; SMS – 

Sociedade Martins Sarmento; AG – arquivo geral da CMG Câmara Municipal de Guimarães. Todos 

os documentos encontram-se referenciados com as respetivas cotas atualizadas e fornecidas pelas 

instituições, até ao mês de maio de 2012. 

 O volume está subdividido em trinta e cinco pastas e, em cada uma delas, as fontes 

organizam-se segundo uma ordem cronológica, encontrando-se divididas por separadores de molde 

a facilitar a sua consulta. 

 Algumas das fontes primárias aqui reunidas encontram-se também integradas no texto do 

primeiro e terceiros volumes por serem consideradas essenciais à compreensão dos conteúdos e 

finalidades dos volumes citados. 



 

1 
- N

ot
as

 e
 C

ad
ei

ra
s 

de
 D

av
id

 M
or

ei
ra

 d
a 

Si
lv

a 
na

 E
B

A
P 



Maria do Carmo Marques Pires                        O Ateliê de Arquitetura/Urbanismo de David Moreira da Silva e Maria José Marques da Silva Martins
                             VISIBILIDADE DA MEMÓRIA 

                                      II VOLUME  

 

- 5 - 
 

Curso Especial de Arquitetura Civil*   
David Moreira da Silva  

AESBAP – Livro de Termos de Matrículas dos Cursos Especiais – Cota 170 
 

Ano 
Letivo Classe Cadeiras Épocas /Notas 

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre Exame 

1924/25 1.ª 

5.ª 2.ª parte - Arquitetura grega e 
romana: estilos arquitetónicos, 
elementos analíticos. 

14 valores 15 valores 14 valores 17 valores 

8.ª1.ª parte - Arte Antiga oriental 
e clássica.** 14 valores 14 valores 15 valores 15 valores 

9ª 2.ªparte - Geometria Analítica 
e trigonometria retilínea. ---------- 11 valores 10 valores 11 valores 

Rudimentos da História e das 
Literaturas **. 11 valores 12 valores 12 valores 12 valores 

1925/26 2.ª 

5.ª 3.ª parte - Arquitetura 
Doméstica e monumental; teoria 
da arquitetura. 

13 valores 14 valores 14 valores 17 valores 

8.ª 2.ª parte - Arte Medieval. ** 11 valores 14 Valores 15 valores 15 valores 
10.ª 1.ª Parte - Mecânica e 
resistência de materiais. 11 valores 11 valores 12 valores 12 valores 

Requereu exame de princípios de Física, química e história natural ao abrigo do 
artigo 50º §2º e 3º da lei de 26 de Maio de 1911. 10 valores 

1926/27 3.ª 

5.ª 3.ª parte - Arquitetura 
doméstica e monumental; teoria 
da arquitetura. 

14 Valores 16 valores 16 valores 16 valores 

8.ª 3.ª parte - Arte Moderna. 10 valores 10 valores 10 valores 12 valores 
9.ª 3.ª parte - Geometria 
descritiva e suas aplicações; 
estereotomia, topografia. 

-- -- 12 valores 10 valores 

1927/28 4.ª 

5.ª 3.ª parte - Arquitetura 
doméstica e monumental 
(repetição). 

15 valores 16 valores 16 valores 17 valores 

8ª  4ª parte - Arte em Portugal**. -- -- -- 15 valores 
10.ª 2.ª parte - Materiais  e 
processos gerais de construção. 12 valores 12 valores 12 valores 15 valores 

1928/29 5.ª 

5.ª 4.ª parte - Arquitetura 
monumental; conservação e 
restauração. 

15 valores 15 valores 14 valores 18 valores 

Higiene dos Edifícios**. 13 valores 13 valores 13 valores 15 valores 
 

 

*1911.05.26 Decreto nº 2/ Ministério do Interior. Direcção-Geral de Instrução Secundária, Superior e Especial. 
**1918.11.30 Decreto nº 5:053/ Secretaria de Estado da Instrução Pública.  
Repartição de Instrução Artística. Remodelação das escolas de Belas-Artes de Lisboa e do Porto. […] 
Art.º. 6.º A atual 8ª cadeira, História da arte é desdobrada em duas: 
a)História da arte na antiguidade: 
1.ª parte – Arte antiga oriental e clássica 
2.ª parte – Arte medieval. 
b) História da arte moderna e História da arte em Portugal e compor-se-á: 
1.ª parte – Arte moderna. 
2.ª parte- Arte em Portugal. 
Art.º. 7º É criada a cadeira de anatomia artística e higiene dos edifícios, e compor-se-á: 
1.ªparte – Anatomia. 
2.ªparte - Higiene dos edifícios. 
Art.º. 8.º É criada a cadeira de Geografia, etnografia e história universal e pátria, rudimentos de história das literaturas clássicas e 
de literatura portuguesa e compor-se-á: 
1.ª parte – Elementos de geografia, de etnografia e de história universal e pátria. 
2.ª parte – Rudimentos de História das literaturas clássicas e literatura portuguesa. 
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David Moreira da Silva - Escola de Belas Artes do Porto 

 
Identificação de David Moreira da Silva como aluno da 
EBAP - Ano Letivo de 1927/28. FIMS/MSMS/4612f 

 
Identificação de David Moreira da Silva como aluno da 
EBAP - Ano Letivo de 1927/28. FIMS/MSMS/4612v 

 

 

 
 

 Diploma de Arquiteto, EBAP, 1950. FIMS/MSMS/2539 
 

 

 
 

Diploma de Sócio Honorário da Sociedade Martins Sarmento 
FIMS/MSMS/2541 
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David Moreira da Silva - ENSBAP e IUUP 

 
Cartão de Aluno da ENSBAP, 1934-1938. 

FIMS/MSMS/2554f 

 
Cartão de Aluno da ENSBAP, 1934-1938. 

FIMS/MSMS/2554v 
 

 
 

Diploma de Arquiteto pela ENSBAP, passado em 13 de junho de 1939. FIMS/Monografias/DMS--567 
 

 

 
Medalha atribuída a David Moreira da Silva pela Société des Architectes Diplômés par le Gouvernement - Concurso do 

Melhor diploma, atribuída em 4 de julho 1939. FIMS/Monografias/DMS-567 
Curriculum Vitae David Moreira da Silva, 1961 
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David Moreira da Silva - ESBAP e IUUP 
  

 
 

Medalha atribuída a David Moreira da Silva pela Société des Architectes Diplômés par le Gouvernement - Concurso do 
Melhor diploma, atribuída em 4 de julho 1939. FIMS/Monografias/DMS-567 

 
 

 
 

Membro titular da Associação de Arquitetos diplomados pelo governo francês,  
15 de setembro de 1940. FIMS/MSMS/3745 
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David Moreira da Silva - ENSBAP e IUUP 
 

 
Diploma de Urbanista pelo IUUP, passado em 13 de julho de 1939. FIMS/Monografias/DMS-567 

Curriculum Vitae David Moreira da Silva, 1961 
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FIMS Correspondência de David Moreira da Silva, aluno em Paris, com o arquiteto JMS 

 

 

 
Postal  Hilversum Stadhuis. FIMS/MSMS/PostE0016 

 
Postal de Hilversum Stadhuis v. FIMS/MSMS/PostE0016v 

 
Ao Mestre 
José Marques da Silva 
Praça Marquês de Pombal 44 
Porto 
Portugal 
Hilversum, 23-VIII-35 
Presado Amigo e Mestre 
Como sabe, cá ando de passeio pelos “Países Baixos”, de visita a Amsterdam, não quis deixar de dar um 
salto a esta cidade com o quási único fim de admirar a obra de Dudock que este postal reproduz. Satisfeito 
com o que acabo de vêr, vou retomar o comboio para Amsterdam onde ficarei até amanhã. 
Na próxima segunda-feira, tenciono deixar Haia onde tenho estado para Bruxelas. Desta cidade não sei bem, 
onde irei parar, mas é muito provável que não vá imediatamente para Paris. Peço-lhe que aceite lembranças 
minhas e que recomende a todos os seus. 
David 

 
Pavillon de La Ville de Paris Carte officielle de L’Exposition de 

Bruxelles 1935. Bruxelles e Parque de Exposição 8/9/35.  
FIMS/MSMS/PostE0141 

 

 
 

Pavillon de La Ville de Paris Carte officielle de 
L’Exposition de Bruxelles 1935. Bruxelles e Parque 

de Exposição 8/9/35.   
FIMS/MSMS/PostE0141v 

 
Ao Mestre 
José Marques da Silva 
Praça Marquês de Pombal 44 
Porto        Portugal 
Ex.mo Presado 
Mestre 
 Ai vai o pequeno, grande Pavilhão do Mestre Azema. Apesar de já estarmos a oito de Setembro, 
sinto-me tam bem por estas paragens do estrangeiro que não tenho ideias nenhumas de regressar a Paris 
antes de Outubro próximo 
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FIMS Correspondência de David Moreira da Silva, aluno em Paris, com o arquiteto JMS 

Carta de DMS a José Marques da Silva de Paris de 1938. FIMS/MSMS/0081 

[Envelope]Ao Mestre  
José Marques da Silva 
Praça Marquez de Pombal 44 
Porto   Portugal 
 

Moreira 
7 Rue dês Fosses St. Jacques 
Paris Ve. 
 

[Corpo de Carta] 
Paris, 24/9/1938 
 
  Meu Querido Amigo e Mestre 

 

*Procurei saber, logo que recebi o seu telegrama, onde e em que condições poderia adquirir os tourniquets para a 
Escola, mas só hoje e depois de ter dado para êsse fim algumas voltas é que o consegui. Estes aparêlhos, cujas 
dimensões variam segundo a vontade do freguez, principalmente os destinados às estampa são (?), ao que parece, 
pouco procurados, razão porque os não há em armazém. 
 A casa Siegel onde estive esta manhã, prometeu-me, para quarta-feira próxima, o estudo dum dêstes aparêlhos 
com pôsto de 12 caixilhos metálicos, cromados, medindo 0.40x0.65 e podendo receber 24 estampas. O seu preço, que 
me não deram com precisão, deve andar à volta de 2.000$00. 
 Se estas características lhe não agradarem, queira dizer-me na volta do correio que alterações desejaria 
introduzir –lhes pois como sabe o custo do aparêlho delas depende.  
 Junto envio-lhe fotografias de algumas vitrines existentes no museu do Trocadero. Estas vitrines herméticas, 
Também se fazem nas dimensões indicadas pelo cliente. Queira dizer-me se lhe interessam e, no caso afirmativo, em 
que dimensões gostaria de as mandar faze para eu pedir o respectivo orçamento.  
 

* do lado da carta e escrito na horizontal DMS escreveu: 

 P.S. O Tourniquet, tanto pode ter 12 como 24 caixilhos, tu depende das necessidades do cliente. 

Terminando, espero que dentro em breve me mandará as instruções necessárias para prosseguir neste negócio. Por 
hoje, aceite Mestre respeitosos cumprimentos, do seu muito de.do[?] Moreira da Silva. 
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ENSBAP – HISTOIRE GÉNERAL D’ARCHITECTURE – PROFESSEUR MR. HAUTECOEUR 
DESENHOS DE DAVID MOREIRA DA SILVA - FIMS/MSMS/1853 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capa. École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 
Histoire Générale de l’Architecture. Moreira Élève 
de Mr. Hautecoeur Professeur. Assinatura David 
Moreira da Silva. FIMS/MSMS/1853-0001 e 
FIMS/MSMS/1853-0002  

 
 

Palais de La Chancellerie. Cópia de 
GROMORT, Mr – L’Architecture en 

Italie. FIMS/MSMS/1853-0003 
 

 
 

S. Pierre de  Rome. Plan de Michel-
Ange.  FIMS/MSMS/1853-0004 

 
 

Rome -Loges du Vatican par Raphaël. 
FIMS/MSMS/1853-0005 

 
L’Église du Gésu par Vignole. H. Martin 
G. des Styles. FIMS/MSMS/1853-0006 

 
S. Maria di Galeai;- Carigmano Allessi. 
Église du Redentor Par Palladio 1576. 

Église du Gésu Par Vignole 1568. 
FIMS/MSMS/1853-0007 

 
Porte du Palais de Capraro Le Dûe à 

Vignole. ESQUIÉ, P. - Traité 
Élémentaire D’Architecture. 

FIMS/MSMS/1853-0008 
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ENSBAP – HISTOIRE GÉNERAL D’ARCHITECTURE – PROFESSEUR MR.HAUTECOEUR 
 DESENHOS DE DAVID MOREIRA DA SILVA - FIMS/MSMS/1853 

   

 
 

Villa Médicis, Rome. 
G. GROMORT. FIMS/MSMS/1853-0009 

 
 

 
 

 Voûte d’Église de Tillireres.  
E. Rouger  L’Arch.e Française. FIMS/MSMS/1853-0010 

 
 

 
 
Château De Chambord, Voute Du Vestibule 
D’Accès Un Grand Escalier. Par Troncault. 

FIMS/MSMS/1853-0011 

 
 

Chapelle Du Chateau D’Am[?]. 
FIMS/MSMS/1853-0012 

 
 

Chateau de Chambord. J.M.L. 
Durand 1526. 

FIMS/MSMS/1853-0013 
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ESBAP – HISTOIRE GÉNERAL D’ARCHITECTURE – PROFESSEUR MR. HAUTECOEUR 
 DESENHOS DE DAVID MOREIRA DA SILVA - FIMS/MSMS/1853 

 

 
 

Chateau de Sully, 1567. 
FIMS/MSMS/1853-0014 

 

 
 

La Maison des Bateliers à Gand. 
Plamat. FIMS/MSMS/1853-0015 

 

 

 
 
Maisons du Quai d’Horloge. Calliat et Lance, 

E. d’Arch.e. FIMS/MSMS/1853-0016 

 
 

Église de S. Gervais, 1616. Blondel, 
L’Arch.e Fr.s.. FIMS/MSMS/1853-0017 

 
 
 
Église do Val de G? par Mansart (F.); Dôme des Invalides Par Mansart (J. H.), (G. 

Gromort); Église des Filles de S. Marie  Par Mansart (F.). 
FIMS/MSMS/1853-0018 
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ESBAP – HISTOIRE GÉNERAL D’ARCHITECTURE – PROFESSEUR MR. HAUTECOEUR 
 DESENHOS DE DAVID MOREIRA DA SILVA - FIMS/MSMS/1853 

 

 
 

Charpente à La Mansart. Hôtel 
Lambert à Paris. Blondel 
L’architecture Française. 
FIMS/MSMS/1853-0019 

 

 

 
 

Chapelle de Versailles Par Mansart 
1687.1710. FIMS/MSMS/1853-0020 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Chaire de L’Église de S. t Étienne du Mont 

à Paris.  FIMS/MSMS/1853-0021 
 
 
 
 

 
Appartements D’Apparat Louis XIII, 
Palais de Fontainebeau =R, Pemor. 

FIMS/MSMS/1853-0022 

Palais de Fontainebleau. Chambre à 
Coucher De La Reine=Style Louis XIV. 

FIMS/MSMS/1853-0023 

Palais de Fontainebleau. Salle du Conseil 
Louis XV.  R. Fenor. 

FIMS/MSMS/1853-0024 
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ESBAP – HISTOIRE GÉNERAL D’ARCHITECTURE – PROFESSEUR MR. HAUTECOEUR 
 DESENHOS DE DAVID MOREIRA DA SILVA - FIMS/MSMS/1853 

 

 
 
Château de François F. à S. Germain 
En Laye. Cheminé de La Salle De 
Mars. XVI Siècle 
Palais. Château et maisons de France. 
C. Sauvageot. FIMS/MSMS/1853-0025 
 
 

 
 

François 1er, Palais de L’Institut, 
Collège Mazarin 

FIMS/MSMS/1853-0028 
 

 
 

Château de Tanlay. Cheminée de la 
Chambre de L’Archevêque. Sauvageot. P. 

G. M . FIMS/MSMS/1853-0026 
 
 
 
 

 
 

Place Louis XV. Léonce Reynaud. 
FIMS/MSMS/1853-0029 

 

.  
 

Style Louis XVI École Militaire. Par 
Plamat. FIMS/MSMS/1853-0027 

 
 
 
 
 

 
 

Les Trianons  1687. 1766. Versailles 
G. Gromort. FIMS/MSMS/1853-0030 
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ESBAP – HISTOIRE GÉNERAL D’ARCHITECTURE – PROFESSEUR MR. HAUTECOEUR 
 DESENHOS DE DAVID MOREIRA DA SILVA - FIMS/MSMS/1853 

 

 
 

Baldaquin du Maître. Autel de S. Pierre 
de Rome D’Après un livre sur les Proj. 
de  S. Pierre. FIMS/MSMS/1853-0031 
 
 
 
 
 

 
 
Hotel Lambert; Hotel Deyrenc 1729.  Par 

Gabriel (G. Gromort). 
FIMS/MSMS/1853-0032 

 
 

Eglise Des PP. Augustins Déchaussés 
Nommés Les Petits Pères = Blondel, 
L’Ar.re F.se. FIMS/MSMS/1853-0033 

 

 
 
Marteau de Porte XVIIIe H. Clouzot. Le 

Fer Forgé Balcon Louis XV= G. des 
Styles. FIMS/MSMS/1853-0034 

 
 

Portail de Maison Au XVIII Siècle. 
FIMS/MSMS/1853-0035 

 
 

Palais du Petit Trianon Vestibule. 
Détail Louis XVI. R. Penor (Décor.n 

Et ?).  FIMS/MSMS/1853-0036 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Maria do Carmo Marques Pires                        O Ateliê de Arquitetura/Urbanismo de David Moreira da Silva e Maria José Marques da Silva Martins
                             VISIBILIDADE DA MEMÓRIA 

                                                    II VOLUME  
 

- 18 - 
 

 
 
 

 

ESBAP – HISTOIRE GÉNERAL D’ARCHITECTURE – PROFESSEUR MR. HAUTECOEUR 
 DESENHOS DE DAVID MOREIRA DA SILVA - FIMS/MSMS/1853 

 

 
 
 Plafond Du Salon Des Saisons  
Hotel Deau. Harmais. À Paris G. Des 
Styles. Danseuses Réplique du Bas-

Relief Du Musée du Louvre. 
FIMS/MSMS/1853-0037 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notre Dame Lorette. Dumoulin & Outardel. 

FIMS/MSMS/1853-0038 
 
 

 
 

Églide de Belleville Par Lassus (XIXe 
S).  FIMS/MSMS/1853-0039 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halle en Fer. XIX E Siècle 
Ile De La Réunion. Le Socle Et Son Massif En Maçonnerie 

La Colonne Et Son Archivolt. La Ferme. FIMS/MSMS/1853-0040 
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Obras Académicas de David Moreira da Silva 
 

N.ª Ordem/ Cota Instituição 
Concurso 

Título/Data 
atribuídos Título/Data Descrição Imagem 

 
Nº1/ 
FIMS/MSMS/Foto1108 

 
EBAP 
Exame 4ª Classe 
Curso – 
Arquitetura Civil 

  
Uma Escola 
de Artes 
1928 

 
Planta composta de: 
- uma grande sala de 
modelos, ao centro, 
ladeada por duas 
salas destinadas a 
exposições situadas 
na fachada principal.  
- Uma zona de 
administração com 
três pátios fechados e 
numa zona de aulas 
com três pátios 
abertos.  
- Desenho a tinta-da-
china e aguada 
- Assinada por David 
Moreira da Silva 
 

 

 
 

 
Nº 2/ 
FIMS/MSMS/ Foto1109 

 
EBAP 
Exame 4ª Classe 
Curso - 
Arquitetura  
Civil 

  
Uma Escola 
de Artes 
1928 

 
Alçado Principal 
Monumental e 
Clássico (Dórica) 
- Composição 
simétrica e 
horizontal. Lê-se 
na fachada principal: 
- A grande sala de 
modelos no eixo 
central e as duas 
salas de exposições 
nos dois lados. 
- Desenho a tinta da 
china e aguada. 
- Assinada por David 
Moreira da Silva 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Nº 3/ 
FIMS/MSMS/3279 
 

 
Atelier Laloux-
Lemaresquier? 

 
Exercício de 
Geometria 
Descritiva 

 
Novembro de 
1933 

 
Desenho a tinta-da-
china e sombreado a 
cor 
Assinado 
Moreira da Silva 

 

 

 
Nº 4/ 
FIMS/MSMS/ 3255  

 
Atelier  
Laloux-
Lemaresquier 

 
Cabeça de 
Cavalo - 
Estudo 

 
S/titulo 
21 Fevereiro 
1933 
 

 
Cabeça de Cavalo 
Desenho nº 254 
Técnica: carvão. 
No canto inferior 
direito selo com a 
assinatura de 
Moreira da Silva do 
Atelier  
Laloux-
Lemaresquier 
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Obras Académicas de David Moreira da Silva 

 

N.ª Ordem/ Cota Instituição 
Concurso 

Título/Data 
atribuídos Título/Data Descrição Imagem 

 
Nº 5/ 
FIMS/MSMS/3258 

 
ENSBAP 
Exame de 
admissão? 
Atelier de 
Laloux-
Lemaresquier 
Desenho de 
arquitetura 
 

 
Une Église 
Votive  

 
S/título 
9 de Junho 
de 1934 
 

 
Nº 235 
Arquitetura religiosa 
-Uma fachada de 
igreja, corte e planta 
centrada 
Técnica: lápis, tinta-
da-china e aguada a 
tinta da China 
 
- No canto inferior 
direito assinado por  
Moreira da Silva - 
Étranger (ETR.) 
Aelier Laloux-
Lemaresquier 
 

 
 

 

 
Nº 6/ 
FIMS/MSMS/ 3260 

 Un Musé 
pour une 
collection 
particulier 

 
S/título 
S/data 

 
Desenho 
arquitetónico aguada 
a tinta da china 
-Fachada Principal e 
planta 
Atribuído a David 
Moreira da Silva. 

 
 
Nº 7/ 
FIMS/MSMS/ 3254 

 
Concurso  de 
Emulação da 2ª 
Classe da 
École Nationale 
Supérieure des 
Beaux Arts de 
Paris 
- Atelier Laloux-
Lemaresquier 
 
 

 
Estudo de 
uma Jarra  

[1934?] 

 
S/título 
S/data 

 
-Desenho nº 154 
- técnica a  carvão de 
uma Jarra com 
relevo de temática 
clássica 
- Carimbo da 
ENSBAP no canto 
superior esquerdo 
-Assinado por 
Moreira da Silva no 
canto inferior direito  
Referência aluno 
estrangeiro (ETR ) 
num Selo do Atelier 
Laloux-
Lemaresquier 

 

 
 

 
Nº 8/ 
FIMS/MSMS/3282 

 
Atelier Laloux-
Lemaresquier 

 
Estudo de 
Uma Jarra 

 
S/titulo 
S/data 

 
Desenho de Jarra 
com motivo clássico 
em relevo  
técnica: carvão  

 
 

 
Nº 9/ 
FIMS/MSMS/3256 

 
Concurso de 
emulação da 2ª 
Classe da 
ENSBAP 
Laloux-
Lemaresquier 
 

 
Uma Jarra 
 

 
S/título 
5 a 10 de 
Nov. de 1934 

 
Desenho para Jarra 
com relevo temática 
clássica/mitológica 
Técnica: carvão  
No canto inferior 
direito um selo do 
atelier Laloux-
Lemaresquier com a 
data a assinatura 
Moreira 
No canto Superior 
esquerdo o carimbo 
da ENSBAP. 
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Obras Académicas de David Moreira da Silva 

 

Nº de Ordem /Cota 
Instituição 
Concurso/ 

Prof. 

Título/Data 
atribuídos Título/Data Descrição Imagem 

 
Nº 10/ 
FIMS/MSMS/3829 

 
Menção num 
concurso de 
emulação da 
2.ª Classe de 
Estereotomia 
ENSBAP 
Atelier 
Laloux 
Lemaresquier 

 
 
Voute en arc 
de cloitre 

 
 
 
13 Dec.1934 

 
Estudo de uma abóbada, 
de intradorso  e 
extradorso em cortes 
(longitudinal/ 
Transversal/ 
perfis,  alçado, planta. 
Professsor Raoul 
Brandon 
Técnica: tinta-da-china e 
lápis de cor. 
Assinatura de Moreira da 
Silva no canto inferior 
direito e do ateliê Laloux 
Lemaresquier 
 

 
 

 
 

 
Nº 11/ 
FIMS/MSMS/3257 

 
Concurso de 
Emulação da 
2ª classe da 
ENSBAP 
Atelier 
Lemaresquier 

 
Cópia de 
Estátua 

 
S/título 
11 a 19 de 
Junho 1935 

 
Desenho /Cópia de 
Figura - estátua 
Técnica: carvão  
No canto inferior direito 
selo do atelier Laloux-
Lemaresquier com a data 
e a assinatura de Moreira 
No canto Superior 
esquerdo o Carimbo da 
ENSBAP 

 
 

 

 
Nº 12/ 
FIMS/MSMS/3253 

 
2ª Medalha 
do 
Concurso de 
Emulação da 
2ª classe da 
ENSBAP 
Atelier 
Laloux-
Lemaresquier 

 
Um Torso 
[1935] 

 
S/título 
15 a 21de 
Junho de 
[1935] 
 

 
Desenho/Cópia de 
estátua 
Técnica: carvão  
  
- No canto Inferior 
direito um selo do atelier 
Laloux-Lemaresquier 
assinado por Moreira da 
Silva – 
 No canto Superior 
esquerdo o Carimbo da 
ENSBAP. 

 

 

 
 

 
Nº 13/ 
FIMS/MSMS/Foto2657 

 
 
École 
Nationale 
Supérieure 
des Beaux 
Arts de Paris 

 
 

 
Acrópole de 
Athènes 
Parthénon 
Octobre 1935 

 
Desenho de ordem 
arquitetónica dórica. 
Cópia de Estampa 
 
 
 Assinado por David 
Moreira da Silva. 
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Obras Académicas de David Moreira da Silva 

 

Nº de Ordem/ Cota 
Instituição 
Concurso/ 

Prof. 

Título/Data 
atribuídos Título/Data Descrição Imagem 

 
Nº 14/ 
FIMS/MSMS/Foto2658 
 
 
 
 

 
École 
Nationale 
Supérieure 
des Beaux 
Arts de Paris 

  
Temple 
D’Érechthée 
À Athènes 
Octobre1935. 

 
Desenho de ordem 
Jónica 
Cópia de Estampa 
 
 
assinado por David 
Moreira da Silva   

 

 
 

 
Nº 15/ 
FIMS/MSMS/3259 

 
 

 
Un 
Comissariad 
 

 
 

 
Atribuído a David 
Moreira da Silva 
 
Desenho de um edifício 
Alçado, corte e planta 

 

 
 

 
Nº 16/ 
FIMS/MSMS/3089 

 
 

 
Petit Trianon 

 
 

 
Atribuído a David 
Moreira da Silva 
 
Cópia aguarelada do 
Petit Trianon 
 
 
 
 
 
 
Petit Trianon 
Fotografia de Maria do 
Carmo Pires, Agosto 
2010 

 

 
 
 

 
 

 
Nº 17/ 
FIMS/MSMS/3280 

 
 

 
 

 
S/titulo 
S/data 

 
Atribuído a DMS 
Desenho de um 
monumento, alçado, 
corte e planta 
 
Técnicas: tinta-da-china, 
aguada e lápis 
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Obras Académicas de David Moreira da Silva 
 

 
 

Nº de Ordem/ Cota 
Instituição 
Concurso/ 

Prof. 

Título/Data 
atribuídos Título/Data Descrição Imagem 

 
Nº 18/ 
FIMS/MSMS/ 2205 
 

 
ENSBAP 
Projet rendu  2e 
Medaille 
Concours 1e 
classe rendu 
d’Architecture 
de  
de 1936/37 
Atelier Laloux 
Lemaresquier 
 
 
 
 

  
Un 
Orphelinat 
Agricole 
Novembre 
1936 
 

 
Planta, alçado e corte 
de um conjunto de 
edifícios colocados 
de uma forma 
coerente e eficaz no 
terreno e na 
envolvente. Ligação 
a partir de acesso 
ligado a uma 
Via principal  
Técnica: Tinta da 
China e aguada  
 
Autoria de David 
Moreira da Silva 
Élève de l’atelier 
Laloux-
Lemaresquier 

 
 

 
 

 
Nº19/ 
FIMS/MSMS/Foto 2926 
 
 

 
ESNBAP 
1.ª Classe 
secção de 
Arquitectura 
 
 

 
1936 

 
Un Parc 
Zoologique 
S/data 

 
Conjunto de 
instalações e de 
espaços que 
integram um parque 
zoológico, 
representado a partir 
de vista aérea. O 
cuidado na 
representação e das 
acessibilidades 
sugerem a 
proximidade de um 
núcleo urbano 
 
técnica: tinta-da-
china e aguada 
 

 
 
 

 

 
Nº 20/ 
FIMS/MSMS/Foto2927 
 

 
ESNBAP 
1.ª Classe 
secção de 
Arquitectura 

 
1936 

 
Un Parc 
Zoologique 
 

 
Pormenor da entrada 
do Parque Zoológico 
em alçado 
técnica: tinta-da-
china e aguada  

 

 
Nº 21/ 
FIMS/MSMS/3827 
 
 

 
Concurso da 1ª 
classe secção de 
arquitectura da 
ENSBAP 
 
Atelier Laloux 
Lemaresquier 

 
Une 
Academie de 
Medicine 
1936 

 
S/título 
S/data 

 
Nº 36 
Projecto de 
arquitetura: fachada 
principal, plantas e 
corte. 
Dispositivos 
espaciais: hall, 
portaria, grande 
anfiteatro, galeria 
pública, sala de 
conselho, salas de 
comissões arquivo, 
biblioteca, sanitários, 
laboratório … 
Técnica: lápis, tinta-
da-china e aguada 
Dimensões: 
1,64x1,24 
No canto inferior 
direito assinatura 
Moreira e referência 
ao atelier Laloux-
Lemaresquier 
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Obras Académicas de David Moreira da Silva 

 
 
 
 
 
 

 
Nº de Ordem/ 

Cota 

Instituição 
Concurso/ 

Prof. 

Título/Data 
atribuídos Título/Data Descrição Imagem 

 
Nº 22/ 
FIMS/MSMS/3825 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Concours de 
l’École 
ESNBAP 
Menção 1ª 
classe  
Cours 
d’architecture 
Atelier de 
Laloux - 
Lemaresquier 

 
Une 
Bibliothèque 
publique 
1936 
 

 
S/titulo 
S/data 

 
Nº 149 
Desenho de 
arquitetura: fachada, 
principal, planta e 
corte.   
Técnica: lápis, tinta-da-
china e aguada 
No canto inferior 
direito assinatura de 
Moreira da Silva e 
referência ao atelier 
Laloux-Lemaresquier  

 
Nº 23/ 
FIMS/MSMS/3826 
 
 
 

 
Concours de 
l’École 
ENSBAP 
Concurso da 
1ª classe 
Cours 
d’architecture 
Atelier 
Laloux-
Lemaresquier 

 
Un centre d’ 
Entrainement 
Hippique 

 
 
S/Titulo 
Outubro 
1936 

 
Descrição: Casa do 
Treinador, cavalariças, 
à volta de um pátio 
Enfermaria, pistas de  
treino e outras  
instalações 
 
Dimensões: 84x70cm 
Técnica: guache, tinta-
da-china, lápis. 
 
 

 

 
 

 
Nº 24/ 
FIMS/MSMS/3828 
 
 
 

 
Concours de 
l’École 
ENSBAP 
Concurso da 
1ª classe -
Rendu 
Cours  
Menção 
d’architecture 
Atelier 
Laloux-
Lemaresquier 

 
Une 
Embassade 
Française à 
l’Étranger 
1936 

 
S/título 
S/data 

 
Desenho de 
arquitetura: fachada , 
 principal  em alçado, 
planta e corte. 
Edifício destinado à 
representação e 
habitação jardim, 
amplos espaços de 
recepção, sala de 
jantar, dependências do 
embaixador  
 
Técnica Tinta-da-china 
e lápis 
Dimensões: 1,24x1,64 

 
 
 

 
 

 
Nº 25/ 
FIMS/MSMS/3824 
 

 
ENSBAP  
Menção1re 
Classe 
Concours 
D’Ornement 
et 
d’Ajustement  
Prix des 
Fondations 
Rougevin et 
Henri-
Eustache 
Année 
Scolaire 1936-
37, 
Atelier 
Laloux-
Lemaresquier 
 

 
Un motif 
décoratif 
provisoire 
d’une fête 
locale dans 
une grande 
ville 
 
29 Janvier 
1937 

 
S/título 
S/data 

 
 
Técnica: lápis, tinha e  
aguada a sépia 
 
Temática: Barcos 
Rabelo navegando no 
rio Douro e entrada de 
uma cidade decorada 
com os símbolos do 
vinho do Porto (uvas, 
edifícios)  
 
Cortes e alçados 
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Obras Académicas de David Moreira da Silva 

 

Cota/Fonte 
Instituição 
Concurso/ 

Prof. 

Título/Data 
atribuídos Título/Data Descrição Imagem 

 
Nº 26 
FIMS/MSMS/3830 
 
 
 
 
 

 
Concours de 
l’École 
ESNBAP 
Menção  
1ª classe  
Cours 
d’Architectur
e 
Atelier de 
Laloux - 
Lemaresquier 

 
Un Musée des 
Sciences 
Naturelles 
1937 

 
S/título 
S/data 

 
Desenho de grandes 
dimensões, rasgado na 
zona superior da planta, 
pode ler-se um 
dispositivo destinado a 
anatomia comparada. 
Fachada Principal 
envidraçada e com 
entrada principal pelo 
lado esquerdo 
demarcando um eixo 
vertical que contrasta 
com um 
desenvolvimento 
horizontal.  
Técnica: guache, tinta-
da-china, aguada 
Dimensões: 12x 95 cm 
No canto inferior 
esquerdo assinatura 
Moreira e referência 
ao atelier Laloux- 
Lemaresquier 

 
 

 

 
Nº 27/ 
FIMS/MSMS/3822 
 
 

 
Concours de 
l’École 
ENBAP 
Menção  
1ª classe  
Cours 
d’architecture 
Atelier de 
Laloux - 
Lemaresquier 

 
Une Aérogare 
Novembre 
1937 

 
S/titulo 
S/data 

 
Projecto de arquitetura 
com alçado principal, 
planta, corte e arranjo 
urbanístico. 
Representação de: um 
avião na pista, uma 
fachada assimétrica, 
onde predomina uma 
zona envidraçada e no 
interior - um amplo hall, 
zonas distintas de partida 
e chegada de 
passageiros, armazém de 
bagagem, restaurante, 
cozinha, Wc e alfândega 
Técnica: tinta-da-china, 
lápis, guache e aguada. 
Assinado Moreira e 
referenciado o atelier 
Laloux Lemaresquier 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Nº 28/ 
FIMS/MSMS/3823 
 
 

 
Concours de 
l’École 
ESNBAP 
Menção  
1ª classe  
Cours 
d’Architectur
e 
Atelier de 
Laloux - 
Lemaresquier 

 
Une Halte 
pour 
Cyclistes 
1937 

 
S/titulo 
S/data 

 
Nº 153 
Edifício de paragem e 
repouso para ciclistas, 
enquadrado numa 
paisagem e situado na 
margem de um rio, tendo 
um dispositivo, que se 
encontra do lado 
esquerdo, para guardar 
bicicletas. Alçado e 
Corte 
Técnica: lápis, aguada e 
tinta sépia 
Dimensões: 84,5x124 
Assinado Moreira 
Laloux-Lemaresquier 
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Obras Académicas de David Moreira da Silva 

 

N.º de Ordem/ Cota Instituição 
Concurso/ Prof. 

Título/Data 
atribuídos Título/Data Descrição Imagem 

 
Nº 29/ 
FIMS/MSMS/Foto2655 
 
 
 
 
 

 
ENSBAP  
1e Classe 
Concours 
D’Ornement et 
d’Ajustement  
Prix des 
Fondations 
Rougevin et 
Henri-Eustache 
Année Scolaire 
1937-38, 
Atelier Laloux-
Lemaresquier 

 
Une façade de 
cinéma 
28 Janvier 
1938 

 
S/título 
S/data 

 
Uma fachada de 
cinema 
 
Utiliza o néon 
Figuração art déco 

 
 
Nº 30 
FIMS/MSMS/3831 

 
 

  
S/título 
S/data 

 
Desenho de 
Ornamento 
realizado a lápis 
de uma parede 
interior 
ornamentada com 
elementos 
arquitetónicos: 
cartelas, volutas, 
colunas da ordem 
toscana, festões 
florões, duas 
apresentações 
ilusionistas de 
cenas de exterior 
Não se encontra 
assinada 
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Programas dos Concursos em que participou David Moreira da Silva na ENSBAP 
S/ Título [Une Église Votive?] 

8 de junho de 1934 

 
 
Nº 5 
 

 

 
 
 
 

 

 
FIMS/MSMS/3258 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Prova de arquitetura  
Temática religiosa: 
 
-Uma fachada de igreja, corte e planta centrada, 
edifício porticado, em todos os seus lados, num 
estranho esquema compositivo. Torre lanterna 
na fachada posterior, no centro da planta o altar 
visível para todos os crentes. 
Em oposição à entrada principal, uma cripta 
onde se poderão encontrar as relíquias do santo a 
quem se presta culto. 
- Aparelho rústico na base da parede, 
maioritariamente de alvenaria,  
- Zona de província.- Pitoresco e Ecletismo de 
linguagem na fachada: arcos de volta perfeita no 
portal e nas frestas que o encimam, telhado de 
grande pendente 
 
Lugar que pode abrigar uma multidão de fiéis no 
adro fronteiro, localizado na margem de um rio e 
ao qual se tem acesso através de escadaria. 
 
Técnicas: lápis (corte), tinta-da-china e aguada. 
- No canto direito inferior assinado por Moreira 
da Silva -Étranger (ETR.) num selo do ateliê 
Laloux-Lemaresquier 
- No canto superior esquerdo um carimbo com a 
data 9 de junho de 1934 
 
Há um programa para a mesma temática, de 
1935, realizado para o Prix de Reconnaissance 
des Architectes américaines, pp. 979-980 
 
 

 Junta de Educação Nacional, XII Relatório dos trabalhos efetuados em 1933-34. Coimbra: Coimbra Editora, p.151. - 
FIMS/MSMS/0281 
 
*TOUDOUZE, Georges – «L’École des beaux-arts en 1930. L’École nationale supérieure des beaux-arts» L’Illustration nº 4559, 19 juillet 1930 
In JACQUES, Annie; SCHWARTZ, Emmanuel [et. Al.] - Les Beaux-Arts, de l’Académie aux Quat’z’arts. Paris: École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts (Collection Beaux-Arts Histoire), 2001, pp. 481- 486 
 
OBS. Possivelmente um trabalho realizado por David Moreira da Silva, num exame de admissão à ENSAP, uma vez que há 
informação sobre a concessão de uma bolsa de estudo para Paris, pela JEN em Julho de1934. Este trabalho académico realizado 
no ateliê atrás referenciado e que respeita as datas oficiais para admissão à ENSAP […] Para os arquitectos, existem duas classes 
com dois concursos/exames de admissão em Fevereiro-Março e em Junho-Julho.* 
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Programas dos Concursos em que participou David Moreira da Silva na ENSBAP 
 

 

Nº 7 
 
 

 
 

Concurso da 2ª Classe da École Nationale Supérieure des Beaux-
Arts de Paris/ Atelier Laloux-Lemaresquier. 
FIMS/MSMS/3254 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S/ título 
S/data 
 
Título atribuído: Um Estudo de Jarra 
[1934] 
 
 
-Desenho nº 154 
- Técnica: carvão  
 - Descrição: uma Jarra com relevo de temática clássica 
- Carimbo da ENSBAP no canto superior esquerdo 
- Assinado por Moreira da Silva no canto inferior direito  
- Referência a aluno estrangeiro (ETR) num 
Selo do Ateliê Laloux-Lemaresquier 

Nº 9 
 
 

 
 

Concurso da 2ª Classe da École Nationale Supérieure des Beaux-
Arts de Paris/ Atelier Laloux-Lemaresquier. 
FIMS/MSMS/3256 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S/ título 
 
Título atribuído: Um Estudo de Jarra 
5 a 10 de Nov. de 1934 
 
 
- Técnica: carvão  
- Uma Jarra com relevo de temática clássica: alusão a uma 
cena mitológica - o mar  
- Carimbo da ENSBAP no canto superior esquerdo 
- Assinado por Moreira da Silva no canto inferior direito  
Referência a aluno estrangeiro (ETR) num 
Selo do Ateliê Laloux-Lemaresquier situado no canto 
inferior direito. 
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Programas dos Concursos em que participou David Moreira da Silva na ENSBAP 
 

Menção num concurso 2.ª Classe de Estereotomia ENSBAP 
Atelier Laloux Lemaresquier 

 

Voute en arc de cloitre, 13 de dezembro de 1934 

 
 

Nº10 
 
 

 
 

FIMS/MSMS/3829 

 
 
 
 
 
 
 
Data: 3 Dez.1934 
 
Menção 
Estudo de uma abóbada, intradorso e 
extradorso em cortes (longitudinal e 
transversal), perfis, alçado e planta. 
Professor Raoul Brandon 
 
Técnica: tinta-da-china e lápis de cor. 
 
Assinatura de Moreira da Silva no 
canto inferior direito e do atelier 
Laloux Lemaresquier 

 
 

Concurso de emulação da 2ª Classe da École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris/ Atelier Laloux-
Lemaresquier 

 

 
Nº 11 
 

 
 

Concurso de Emulação da 2ª classe da ENSBAP Atelier Laloux-
Lemaresquier. 
FIMS/MSMS/3257 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S/ título 
Título atribuído: Cópia de Estátua 
Data: 11 a 19 de Junho 1935 
 
 
 
Cópia de estátua 
Técnica: carvão  
 No canto Inferior direito um selo do ateliê 
Laloux-Lemaresquier assinado por Moreira 
da Silva – No canto Superior esquerdo o 
Carimbo da ENSBAP 
 

 



Maria do Carmo Marques Pires             O Ateliê de Arquitetura/Urbanismo de David Moreira da Silva e Maria José Marques da Silva Martins
                             VISIBILIDADE DA MEMÓRIA 
 

           II VOLUME 
 

- 30 - 
 

 

Programas dos Concursos em que participou David Moreira da Silva na ENSBAP 
 

2.ª Medalha do Concurso de emulação da 2ª Classe da École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris/ 
Atelier Laloux-Lemaresquier 

 
Nº 12 
 

 

 
2ª medalha do concurso de emulação da 2ª classe  da ENSBAP e 
Atelier Laloux-Lemaresquier. 
FIMS/MSMS/3253 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S/título 
Título atribuído cópia  
15 a 21de Junho de [1935?] 
 
 
 
 
Cópia de estátua 
Técnica: carvão  
 No canto Inferior direito um selo do ateliê Laloux-
Lemaresquier assinado por Moreira da Silva – 
 No canto Superior esquerdo o Carimbo da ENSBAP 
 
 

 

Acrópole de Athènes Parthénon 
 

Nº 13 

 
 

École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris/ Ateliê 
Laloux-Lemaresquier. FIMS/MSMS/Foto2657 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acrópole de Athènes 
Parthénon 
Octobre 1935 
 
Desenho realizado a partir de cópia de estampa 
Desenho de ordens arquitetónicas /Fragmentos Antigos – 
Ordem Dórica 
 No canto Inferior esquerdo assinatura de David Moreira 
da Silva 
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Temple D’Érechthée À Athènes 

 

 
Nº 14 
 

 
École Nationale Supérieure des Beaux -Arts de Paris/  
Ateliê Laloux-Lemaresquier.  

FIMS/MSMS/Foto2658 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temple D’Érechthée 
À Athènes 
Octobre1935. 
 
Desenho realizado a partir de cópia de estampa 
Desenho de ordens arquitetónicas /Fragmentos Antigos – 
Ordem Jónica 
 No canto Inferior esquerdo assinatura de David Moreira 
da Silva. 
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Programas dos Concursos em que participou David Moreira da Silva na ENSBAP 
CONCOURS DE L’ÉCOLE -COURS D’ARCHITECTURE 1ª CLASSE 

Atelier de Laloux – Lemaresquier 
 

Une Chambre de Commerce, 1936 

 

 
Não foi identificada 
qualquer peça 
desenhada por DMS na 
FIMS 
 
No relatório do Instituto 
para a Alta Cultura há 
uma referência à sua 
realização 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Programa consta: 
FIMS/MSMS/Per 20 
Bulletin de La Grande 
Masse de L’École des 
Beaux Arts, pp. 999-
1001. 
 
BPMPP- P-B-4213 
Instituto para a Alta 
Cultura, XIV - 
Relatório dos 
trabalhos efetuados em 
1936. Coimbra: 
Coimbra Editora, 
1937, p. 50 

[Tradução livre] Resumo do programa: Numa cidade importante propõe-se erguer para a câmara de 

comércio uma construção formando um palácio precedido por um pátio principal do lado da rua e 

ladeado por um parque nas outras fachadas. 

Unicamente composto por um rés-do-chão elevado cerca de dez degraus, compreenderá: 

- Uma portaria 

- Um serviço de Secretariado com sala de atendimento público e secretárias 

- Seis salas de comissões, cada uma para 12 pessoas. 

- Uma sala de assembleias gerais, reuniões e conferências para 150 pessoas, com gabinete do 

presidente e dependências. 

-Uma biblioteca de sindicatos 

-Um grande dispositivo destinado a receções com salões, sala de jantar, sala de fumo, sala de jogos e 

dependências amplamente abertas para o parque 

- Numa parte localizada entre solos, o apartamento do diretor do Secretariado, alguns alojamentos e 

arquivos. 

- As entradas destes diversos serviços encontram-se nos lados do pátio principal que será fechado por 

um ou dois portões largos com guichets. 

- Terreno com 70 m de lado, excluindo a escadaria. 

-Este programa foi bem tratado, na generalidade, pelos concorrentes; trata-se de um projeto muito 

clássico, que vale pelo estudo e pelo caráter; a maior parte dos concorrentes dispuseram os espaços 

regularmente à volta do pátio; alguns, apesar da frase clara do programa, escamotearam este pátio 

principal. Um certo número de concorrentes realizou uma planta irregular com os espaços colocados 

nos dois lados do pátio, os outros dois lados ficam livres, resultando uma composição um pouco 

imprevisível em que os serviços parecem pouco desenvolvidos, mas arejados e com bom aspeto. Quanto 

às fachadas, elas são em geral satisfatórias, quer as de caráter clássico francês quer as da arquitetura 

flamenga, quer mesmo as de arquitetura africana; o programa não impunha qualquer região eram 

permitidas soluções variadas. […] 

Para 296 projectos, o júri atribuiu duas primeiras medalhas e sete segundas […]: 

1ª medalha e prémio André: DUFAU, aluno de Héraud. 

1ª medalha: KASPÉ,, aluno de Gromort. 

2ªs medalhas: GREBER, aluno de Expert; PICOT, aluno de Leconte; KLEINMAN, aluno de Bigot; 

CHIERICO, aluno de Héraud; DE VENGOECHA aluno de Gromort; GRÉGOIRE, aluno de Laloux 

Lemaresquier; LISCH, aluno de Umbdenstock. 

Algumas menções de bons projetos: AUZELLE, aluno de Bigot; FREI, aluno de Expert; ESCANDE, 

aluno do mesmo atelier; GLEIZE, aluno de Labro; GRIAT, aluno de Tony Garnier de Lyon; FRANCES, 

aluno de Benoit de Grenoble; FONTAINA, aluno de Laloux Lemaresquier; PHILIPPON, aluno de 

Defrasse e Aublet; LECROART, aluno de Dehaudt de Lille; LUCAS, aluno de Laloux et Lemaresquier; 

DEKNATEL, aluno de C. Lefèvre e Ferran. 
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Programas dos Concursos em que participou David Moreira da Silva na ENSBAP 
CONCOURS DE L’ÉCOLE 

CONCOURS Rougevin e Henri Eustache 
Atelier de Laloux – Lemaresquier 

 
 

Une Fontaine Décorative à Deux Niveaux 1936 
 
 

 
Não foi identificada 
qualquer peça desenhada 
por DMS 
 
No relatório do Instituto 
para a Alta Cultura há 
uma referência à sua 
realização 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Programa consta: 
FIMS/MSMS/Per 20 
Bulletin de La Grande 
Masse de L’École des 
Beaux Arts, pp. 1018-
1019. 
 
BPMPP- P-B-4213 
Instituto para a Alta 
Cultura, XIV - Relatório 
dos trabalhos efetuados 
em 1936. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1937, 
p. 50 

  

[Tradução livre] Resumo do programa: “ 

Esta fonte encontrar-se-á sobre o muro de sustentação que separa o pátio e o jardim, a diferentes 

níveis, “um museu de Belas-Artes” e constituirá um motivo, como no palácio Pitti, quer do lado do 

pátio quer do lado do jardim. Esta será dedicada à beleza. 

A diferença de nível entre estas duas partes, consideradas a 4m 50. Os motivos propriamente ditos 

da fonte serão inscritos num círculo de 8m de diâmetro: os encaixes, as bacias, etc. podem 

acompanhar o motivo principal. 

Este programa, muito decorativo, deu lugar a um concurso muito satisfatório, em que os arranjos 

engenhosos não faltaram e os projetos finais habilidosos também não. As soluções foram muito 

diversificadas; alguns concorrentes, refletiram na frase do programa que dizia ser esta fonte 

dedicada à beleza, procuraram monumentos delicados e finos de aspeto verdadeiramente artístico. 

Houve numerosos trabalhos, 357, como se encontra longe em que os projetos expostos não 

ocupavam todos os lados da sala Melpómene. 

[…] 

Primeira Medalha e Prémio H. Eustache a título Honorífico: VASSA, aluno de Pontremoli e Leconte; 
Primeira Medalha e Prémio H. Eustache: REGNAULT, aluno de Defrasse e Aublet;  

Primeira Medalha e Primeiro Prémio Rougevin: ZEHRFUSS, aluno de Pontremoli e Leconte; 

Segunda Medalha e Segundo Prémio Rougevin: ARDILOUZE, aluno do mesmo atelier; 

Segundas Medalhas: BOURDEIX, aluno de Defrasse e Aublet; BORDES, aluno de Laloux 

Lemaresquier; BRUEL, aluno de Héraud; DESBOS, aluno de Laloux Lemaresquier; DANIS, aluno 

de Pontremoli e Leconte; GIGOU, aluno do mesmo atelier; GILLON, aluno de Gromort; KOCH, 

aluno de Pontremoli e Leconte; PAGNON, aluno de Expert;  

Entre as menções de bons projectos: ROYER, aluno de C. Lefévre e Ferran; MAILLARD, aluno de 

Patouillard-Demoriane e Grange; DELATRE, aluno de C. Lefévre e Ferran; PUGET, aluno de 

Leconte; MERSIER, aluno de Defrasse e Aublet; ROUX-DUFORT, aluno de C. Lefévre e Ferran; 

BERRY, aluno de C. Lefévre e Ferran; ROBERT, aluno de Tournon; BLOT, aluno de Héraud; 

MICHEL, aluno de Bigot e Lefort; CARMEILLE; aluno de Tournon; GRÉGOIRE, aluno de Bigot; 

DUFOUR, aluno de C. Lefévre e Ferran; DELIGNY, aluno de Bigot; DEWILLERS, AURAD, alunos 

de Gormort; POTTIER, aluno de Laloux Lemaresquier; FREI aluno de Expert; BARRERE, aluno de 

Umbdenstock; CORDIER, aluno de Gromort; BENEZECH, aluno de Bigot, BAILLOT, aluno de 

Recoura e Mathon; MAZERY, aluno de Gomort; Hubert, aluno de Leconte. 

7 de Fevereiro de 1936 A. Louvet. 
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Programas dos Concursos em que participou David Moreira da Silva na ENSBAP 
 

2ª medalha do Concours 1e classe rendu d’Architecture de l’Année Scolaire de 1936/37 
Un Orphelinat Agricole. Novembre 1936 

 

 

Nº 18 
 
 

 
 
 
 
2ª medalha do Concours 1e classe rendu d’Architecture 
de l’Année Scolaire de 1936/37. FIMS/MSMS/2205 
 
 
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris/ 
Atelier Laloux-Lemaresquier 
 
 
*FIMS/MSMS/Per 20 Bulletin de La Grande Masse de 
L’École des Beaux Arts, pp. 1226-1228/estampa  228. 
[Programa] 
 
 
* FIMS/MSMS/Per 257 Les Concours d’Architecture 
de  l’Année Scolaire 1936-1937, Vingt-Huitième 
Année.  École Nationale Supérieure des Beaux-Arts. 
Paris: Ancienne Maison Auguste Vincent, Freal & Cie, 
Successeurs, pp.21-22. 
 
 

Técnica: desenho a tinta-da-china e aguada  
 
Autoria de David Moreira da Silva 
Élève de l’atelier Laloux-Lemaresquier  
 
*[tradução livre] Programa: UN ORPHELINAT AGRICOLE. Este 
estabelecimento funciona em regime de internato e destina-se a 
receber jovens rapazes submetidos às regras das escolas primárias e 
infantários (creches) destinado sobretudo a formar agricultores. 
Situado numa parcela de terreno fechado por muros ou 
gradeamentos, compreenderá: um pavilhão destinado a um porteiro; 
dependências administrativas; construções para habitação das 
crianças; instalações de instrução e aprendizagem; e numa parte 
separada, acessível simultaneamente a uma parte fechada e a 
campos de cultivos na vizinhança, uma quinta.  
O edifício destinado à administração compõe-se de um rés-do-chão e 
de um ou dois andares: sala de audiências, pequena sala de festas, 
escritórios, apartamento do diretor, alojamentos para seis 
instrutores e chefes de ateliê, consultório num pavilhão isolado. 
As construções destinadas a habitação das crianças, compõem-se de 
um rés-do-chão e de um andar, destinados a acolher 60 jovens e 60 
alunos mais velhos: dois refeitórios com cozinha e dependências, 
aposentos de 12 a 15 camas para os pequenos, camaratas para os 
maiores com casas de banho e um pequeno vestiário próximo, uma 
enfermaria isolada, vestiário central, rouparia e depósitos. Separada 
uma lavandaria. 
As instalações destinadas à instrução e aprendizagem, num rés-do-
chão e primeiro andar: duas classes de infantário, duas de ensino 
primário, dois pátios cobertos, duas salas de recreio, um ginásio 
coberto, e, para aprendizagem, quatro ateliês e uma sala de 
desenho. 
A quinta compreende a habitação do caseiro e da sua família, um 
estábulo para seis cavalos, uma vacaria para oito vacas, leitaria, um 
curral, uma pocilga, um barracão, celeiros e abrigos para as alfaias 
agrícolas e viaturas, etc … 
Urinóis e W.C. colocados onde forem considerados necessários 
O terreno, próximo de uma estrada a ele ligada por um arruamento, 
não excederá, sem contar com a quinta, 160 m na sua maior 
dimensão.  
A Planta geral do rés-do-chão com a ligação à quinta e plantas do 
primeiro andar das construções para a administração, habitação e 
instrução à escala de 0,004 por metro – fachada e corte de 0,005 por 
metro. […] 
 
1.ª medalha e Prémio André: VIVIEN., M., aluno de MM. Defrasse, 
Madeline et Aubret; ROSENZWEIG. M., aluno de MM. Laloux et 
Lemaresquier. 
2.ª medalha: DUFAU., M, aluno de MM. Heráud, Bouterin et 
Chappey; HEFFERNAN, M., aluno de M. Expert; LEVY., M. André; 
aluno de MM. Potremoli et Leconte;  MOREIRA DA SILVA, M. 
aluno de MM. Laloux et Lemaresquier; LE RODALLEC, M.; aluno 
de Laloux et Lemaresquier; MOLLET, aluno de M. Tournon; 
MORISSEAU, WARNESSON, aluno de M. Expert ; PIOT, aluno de 
MM. Lefévre et Ferran.  
OBS. À prova de David Moreira da Silva o júri fez o seguinte 
comentário: Composição muito aberta na qual a quinta se compõe de 
acordo com a imagem. As construções repartem-se da seguinte 
forma: entrada com a sala de festas e as habitações, os refeitórios e, 
seguidamente as edificações dos pequenos e dos maiores e ateliês. O 
projeto é hábil. […] 
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Programas dos Concursos em que participou David Moreira da Silva na ENSBAP 
 

Concours 1e classe rendu d’Architecture de l’Année Scolaire de 1936/37 
 

Un Parc Zoologique 1936 
 

 

Nº19 
 

 
 
FIMS/MSMS/Foto2926 
Instituto para a Alta Cultura, XIV - Relatório dos trabalhos efetuados em 1936. 
Coimbra: Coimbra Editora, 1937, p. 50. FIMS/MSMS/0281 
 
Nº 20 
 

 
 

 
FIMS/MSMS/Foto2927 
Instituto para a Alta Cultura, XIV - Relatório dos trabalhos efetuados em 1936. 
Coimbra: Coimbra Editora, 1937, p. 50. FIMS/MSMS/0281 

 
Titulo: Un Parc Zoologique 
 
 
 
ENSBAP 
1.ª Classe secção de Arquitetura 
 
 
 
Não conseguimos encontrar o 
programa do Concurso 
 
Conjunto de instalações e de espaços 
que integram um parque zoológico, 
representado a partir de vista aérea.  
O cuidado na representação e das 
acessibilidades sugerem a 
proximidade de um núcleo urbano 
 
técnica: tinta-da-china e aguada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pormenor da entrada do Parque 
Zoológico em alçado 
técnicas: tinta-da-china e aguada 
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Programas dos Concursos em que participou David Moreira da Silva na ENSBAP 
 

LES CONCOURS DE L’ÉCOLE 
Concurso da 1ª classe secção de arquitectura da ENSBAP 

Atelier Laloux-Lemaresquier 
 

Une Académie de Médicine, 1936 
 

 

Nº 21 
 

 
 

 
 

 
 

 
FIMS/MSMS/3827 
FIMS/MSMS/Per 20, Bulletin de la. Grande Masse.-pp.1147-48 
[Programa] 
BPMPP- P-B-4213 Instituto para a Alta Cultura, XIV - Relatório dos 
trabalhos  efetuados em 1936. Coimbra: Coimbra Editora, 1937, p.50. 

 
 
 
 
 
 
Nº 36 
Projeto de arquitetura: fachada principal, plantas e corte. 
 
Dispositivos espaciais: hall, portaria, grande anfiteatro, 
galeria pública, sala de conselho, salas de comissões arquivo, 
biblioteca, sanitários, laboratório … 
 
Técnica: lápis, tinta-da-china e aguada. 
 
Dimensões: 1,64x1,24 
 
No canto inferior direito assinatura Moreira e referência ao 
atelier Laloux-Lemaresquier 
 
 [Tradução livre]  
 
 Programa: Este edifício deverá ter duas secções: uma 

Secção administrativa compreendendo: o hall, 

portaria, vestiário, secretariado, um grande anfiteatro 

para 110 pessoas, com uma galeria pública para 300 

pessoas, uma sala do Conselho, um gabinete para o 

secretário-geral, um gabinete do tesoureiro, 10 salas 

de comissões, uma importante biblioteca, arquivos 

etc… 

Uma Secção de Laboratório dividida em três grupos: 

o laboratório de controlo de medicamentos, o 

laboratório de controlo de vacinas e o laboratório de 

análise de águas minerais, soros, etc alguns 

laboratórios poderão ser acessíveis ao público. 

Todos estes serviços repartidos num rés-do-chão e 

num andar. 

Terreno no qual a maior dimensão é de 60m, isolado 

por quatro avenidas. […] 

Em 221 projetos finais, houve 2 segundas medalhas, 

78 menções e três excluídos do concurso, resultado 

pouco brilhante. 

[Atelier Lalloux-Lemaresquier: uma 2º medalha – 
GUYON, a quem foi atribuído o prémio Cavel. Duas 
menções atribuídas a MAILLY e a VALLET] 
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Programas dos Concursos em que participou David Moreira da Silva na ENSBAP 
 

Concours de l’École  
1ª classe Cours d’architecture – Project Rendu - Menção  

Atelier de Laloux - Lemaresquier 
 

Une Bibliothèque Publique, 1936 

 
 

Nº 22 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
FIMS/MSMS/3825 
FIMS/MSMS/Per 20 Bulletin de la Grande Masse De 
L’École Des Beaux-Arts, pp. 1105-1106. 
 
BPMPP-P-B-4213 Instituto para a Alta Cultura, XIV -  
Relatório dos trabalhos efetuados em 1936. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1937, p. 50. 
 
 

Nº 149 
Desenho de arquitetura: fachada, principal, planta e corte.   
Técnica: lápis, tinta-da-china e aguada. 
 

No canto inferior direito assinatura de Moreira da Silva e referência 
ao ateliê Laloux-Lemaresquier 
 

[tradução livre] Programa: Une Bibliothèque Publique. Esta 
biblioteca compreenderá as seguintes divisões: 
1. Administração 
2.  Departamento de documentos impressos 
3. Departamento de documentos manuscritos 
4. Departamento de Estampas 
O departamento de documentos impressos é o mais importante. Um 
vestíbulo geral ou vestíbulos comunicantes, dando acesso aos três 
departamentos.  
Administração, Alojamento do porteiro; três ou quatro secretarias, 
gabinete do administrador e de três conservadores. Salas de 
comissões, alojamentos. 
Departamentos dos Impressos. Grande sala de leitura com mesas 
para 200 leitores; três secretárias; duas salas reservadas e acessíveis 
ao público. Grande depósito de livros em vários andares baixos, 
iluminados por janelas; comprimento máximo de raio de 10 m, 
escadarias e ascensores e monta-cargas. Amplos vestiários e casas 
de banho para o público - departamento dos Manuscritos, Vestiários 
e casas de banho. Sala de Leitura sem depósito, uma ou duas salas 
especiais para peças raras. Primeiro andar para os depósitos. 
Departamento das estampas. Vestiários e sala de estampas; uma ou 
duas salas especiais. Primeiro andar como o dos manuscritos. 
Num embasamento, chauffage, depósitos e diversos ateliês. 
Terreno retangular de 120m por 90. Entrada sobre o seu lado maior 
ou menor. 
As plantas foram geralmente bem concebidas, a sala de leitura vasta 
e bem colocada, o depósito dos livros, desenvolvido e pensado com 
andares baixos e com uma iluminação direta, como pedia o 
programa. Alguns concorrentes exageraram no pé-direito; mais 
cómodo e inadmissível nos países em que o terreno é exíguo e caro. 
Na maior parte dos projetos, os locais atribuídos à administração 
são insuficientes, algumas vezes inexistentes. Era uma dificuldade o 
que não justificava a sua não resolução. Quanto às fachadas foram 
satisfatórias; começamos a constatar com enorme prazer que os 
alunos têm uma tendência para se distanciarem do cubismo brutal 
que durante tempo esteve na moda. 
 
Em 274 projetos expostos, o júri distinguiu nove segundas medalhas 
aos autores dos seguintes projetos: ALBERT, aluno de Debat-Ponsan 
[…]; AUZELLE, aluno de Bigot […]; BALIAN, aluno de Expert […]; 
DEMENAIS, aluno de Leconte […] FROUX, aluno de Defrasse e 
Aublet […]; IMBERT-FABE, aluno de Expert […]; JOCTEUR 
MONTROZIER, aluno de Recoura e Mathon […]; LAFON, aluno de 
Laconte […]; SAUBOT, aluno de do mesmo atelier […]Citemos 
ainda, por entre as menções de bons projetos: BATTUT, GONTHIER, 
alunos Bigot; TIERS, aluno de Debat-Ponsan; FLAVIGNY, aluno 
Delabarre de Rouen; FONTAINE, aluno Labro; CORDONNIER, 
DONZET, alunos Laloux e Lemaresquier; BEAUVOIS, COULANT, 
LECROART, MARC SIBERTIN alunos Patouillard-Demoriane; 
DEVILLIERS, aluno dPontremoli e Leconte; GUÉRIN, aluno Ruel de 
Rouen; JACOB, aluno  Tournon. 
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Programas dos Concursos em que participou David Moreira da Silva na ENSBAP 
 

CONCOURS DE L’ÉCOLE 
 

Concours de la 1ª classe - Cours d’architecture  
Atelier Laloux-Lemaresquier 

 

Un centre d’Entrainement Hippique,  1936 
 
 
 

Nº23 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIMS/MSMS/3826 
 
FIMS/MSMS/Per 20 - Bulletin de la Grande  Masse De L’École Des 
Beaux-Arts, p.1127. 
 
BPMPP- P-B-4213, Instituto para a Alta Cultura, XIV - Relatório dos 
Trabalhos efetuados em 1936. Coimbra: Coimbra Editora, 1937, p. 50. 

 

Trabalho de arquitetura. 
 
Técnica: guache, tinta-da-china, lápis. 
Dimensões: 84cmx70cm 
 
Descrição: Casa do Treinador, cavalariças, à volta de 
um pátio, enfermaria, pistas de treinos e outras 
instalações (estábulos …) 
 
No canto inferior direito encontra-se assinado por 
Moreira e existe a referência ao ateliê Laloux-
Lemaresquier 
 
[Tradução livre]  
Un Centre D’Entrainement Hippique  
– Resumo do programa : 
Situado na proximidade de uma pista de corridas 
compreenderá: 
A habitação do treinador que será confortável com 
todas as dependências e serviços. 
Os estábulos são colocados à volta dum pátio para o 
qual se abrirão todas as instalações que a compõem, 
muito bem descritas no programa, como tão bem o 
sabe fazer o vosso professor de teoria. 
O Pavilhão de habitação dos trabalhadores não se 
deve encontrar longe das cavalariças. 
Os serviços anexos constituídos pelos ateliês de 
selaria (selas) correntes e do ferrador, garagens e 
depósitos de alfaias agrícolas e uma enfermaria. 
As cercas rodeiam o conjunto. 
Dimensões do terreno, as cercas não o integram, 
100m por 80, acesso por um caminho ligado a uma 
via de grande circulação. 
 
Em 303 projetos, temos: 
3 primeiras medalhas 
9 segundas medalhas 
168 menções.  
180 projetos aceites 
[…] pretendia-se um grande pátio e não um 
hemiciclo como a maior parte fez 
1ªs medalhas: GILLET, aluno de Defrasse e Aublet; 
BORDES, aluno de Laloux Lemaresquier (planta 
simétrica fechada mas que quis ser assimétrica pela 
orientação da entrada); GASNE, aluno de Gromort 
(Planta excessivamente aberta com cercas/recintos 
nitidamente descritos.  
Todos estes projetos foram executados de uma forma 
excelente […] 
1ªs segundas medalhas por ordem alfabética: 
BENNER, aluno de Expert; BERRY, aluno de Lefèvre 
e Ferran; CLIPET, aluno de Leconte; DUPRÉ, aluno 
de Leconte; JOULIE, aluno de Gromort; LAFON, 
aluno de Leconte; MERSIER, aluno de Defrasse e 
Aublet; ROSENZWEIG, aluno de Laloux 
Lemaresquier; ZIMMER, aluno de Leconte. 
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Programas dos Concursos em que participou David Moreira da Silva na ENSBAP 
 

CONCOURS DE L’ÉCOLE  
1ª classe Cours D’Ornement et d’Ajustement Prix des Fondations Rougevin et Henri-Eustach 

Project Rendu - Menção  
Atelier de Laloux - Lemaresquier 

Année Scolaire 1936-37, 
 

Une Ambassade Française à l’Étranger -1936 

 
 

Nº 24 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIMS/MSMS/3828 
 
FIMS/MSMS/Per 20 Bulletin de la Grande  Masse De 
L’École Des Beaux-Arts, pp.1191/1193. 
 
BPMPP- P-B-4213, Instituto para a Alta Cultura, XIV - 
Relatório dos trabalhos efectuados em 1936. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1937. 50, p. 50. 

Desenho de arquitetura: fachada, principal em alçado, planta e corte. 
Técnica Tinta-da-china e lápis 
Dimensões: 1,24x1,64 
 
[Tradução livre] Resumo do Programa. - 
Esta embaixada foi pensada para uma capital em que o clima 
corresponde ao do sul de França, compreenderá: 
a)O serviço de entrada: vestíbulo, habitação do porteiro, peça de receção 
com secretária.  
b)O palácio propriamente dito, afeto à representação e a habitação, 
compor se á por um subsolo, rés-do-chão, reservado a receção, 
compreende um grande vestíbulo, vestiário, casas de banho, 
corredores/comunicações, um grande salão, um ou dois pequenos salões, 
uma sala de fumo e bilhar, uma sala de jantar coberta para 50 talheres, 
escritório e serviços, gabinete propriamente dito, gabinetes destinados a 
secretários, sala de atendimento, escadaria conducente aos apartamentos, 
nos andares superiores, escadas de serviço, ascensores, … Um primeiro 
andar reservado aos apartamentos privados do embaixador, e finalmente 
um segundo andar com apartamentos para os funcionários, jardins e 
pátios completarão o conjunto. 
c)Serviços administrativos – aos quais se acederá ao entrar pela entrada 
principal e por uma entrada particular, compreendendo: um rés-do-chão, 
escritórios de chancelaria, gabinetes do Chanceler e de quatro 
funcionários a ele ligados, Secretariado. 
Um primeiro andar reservado gabinetes de trabalho interno. 
Um segundo andar para arquivos. 
d)Partes Comuns e dependências – um pátio de serviço com entrada 
exterior reservada aos gabinetes de economato, serviços de cozinha e 
dependências. 
e)Garagem, reservados, lojas, alojamentos de empregados 
O terreno isolado retangular, cercado por 4 avenidas tem as dimensões 
de 150m por 200. 
Planta, corte, 0,0025 por metro, fachada de 0,005 por metro 
Palmarés: 6 segundas medalhas, 135 menções e 259 projetos finais. 
Um novo método de apresentação foi pedido pelo nosso professor de 
teoria: o projeto devia ser executado ar traço, sem qualquer efeito dado 
pelo pincel, o que não impediu os nossos camaradas de o executar de uma 
forma habilidosa. 
Esta forma de apresentação […] pode-se sempre exprimir um projeto 
através do traço, é só preciso sabê-lo representar […] 
O ponto delicado era o gabinete do embaixador; aqui encontrava-se o 
problema. Se era indispensável que esta personagem estivesse facilmente 
comunicável com os serviços, era igualmente necessário que o visitante 
solicitasse uma audiência ao representante da França, sem ter 
atravessado diferentes gabinetes, vestíbulos, protegendo-o, enfim tudo o 
que desse aparato digno da Nação que recebia. 
Este visitante devia encontrar na Embaixada todo o belo espírito da 
composição e decoração, o que não queria dizer, que o conjunto deve-se 
corresponder ao de um palácio: não, era preciso preservar na sábia 
medida de um palácio com os seus serviços […] 
A disposição do gabinete do embaixador era importante no edifício 
propriamente dito, edifício com jardins, dos quais era imprescindível o 
gabinete do diretor, ou na receção e os jardins rodeando este conjunto 
[…] Seis medalhas […] 
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Programas dos Concursos em que participou David Moreira da Silva na ENSBAP 
 

CONCOURS D’ORNEMENT ET D’AJUSTEMENT PRIX DES FONDATIONS ROUGEVIN ET Henri-
Eustache 

1re Classe - Menção  
Année Scolaire 1936-37, 

Atelier Laloux-Lemaresquier 
 

Un Motif Décoratif Provisoire d’une Fête Locale Dans Une Grande Ville, 29 Janvier 1937 
 
 
 

 
 
Nº 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIMS/MSMS/3824 
FIMS/MSMS/Per 20, Bulletin de la Grande  Masse De L’École 
Des Beaux-Arts, pp. 1229-1230. 
FIMS/MSMS/PER 257, ENSBAP Les Concours d’Architecture de 
l’Année Scolaire 1936-37, pp.20-22. 
 
BPMP P-B-4213, Instituto para a Alta Cultura, XV - Relatório dos 
trabalhos efectuados em 1937. Coimbra: Coimbra Editora, 1941, 
p. 80.  

Trabalho de Ornamento. Planta, alçado e cortes 
Técnica: lápis, tinta e aguada a sépia. Temática: Barcos 
Rabelo navegando no rio Douro e entrada de uma cidade 
decorada com os seus símbolos [Porto?] do vinho do Porto  
(uvas, edifícios). 
 

[Tradução Livre] Resumo do programa. – Em todas as 

épocas, os municípios, as províncias ou os estados 

organizaram festas com cortejos percorrendo as ruas de 

uma cidade. 

Estas festas comemoravam, quer eventos do passado em 

que evocam costumes, glorificando as riquezas quer as 

colheitas da região; estes desfiles completam-se com a 

decoração das ruas que percorrem, através de arcos de 

triunfo, troféus, colunas, estandarte e bandeiras, criando 

uma atmosfera de festa na qual participam carros e 

cortejos. 

 O objeto deste concurso é o estudo de composição de um 

destes motivos decorativos efémeros que devem ser 

levantados na entrada de uma rua. 

Esta festa é destinada a celebrar a colheita da principal, 

cultura que enriquece a região dessa grande cidade. 

A largura da rua compreendendo os passeios e a via terá 

20 metros. Fachada de 0,03 por metro, planta e corte de 

0,01 por metro. 

O júri generosamente atribuiu 3 primeiras medalhas, 23 

segundas medalhas e 200 menções em 309 projets rendus. 

[.…] 

O segundo prémio Rougevin, primeira medalha, a J. 

MAILLY, aluno de Laloux-Lemaresquier; muito belo 

projeto em sépia, o conjunto composto por duas colunas 

formadas por imensos estandartes desenvolveram-se em 

belos volumes. No entanto, a realidade, enublou esta bela 

impressão, o motivo central indeciso da representação é 

um pouco marginal/pobre; mas o conjunto foi 

compensado pela uniformidade e organização do trabalho 

e pela atmosfera criada através do belo arrebatamento 

dos seus estandartes que lembram pelo seu espírito as 

cidades hanseáticas medievais. […] 
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Programas dos Concursos em que participou David Moreira da Silva na ENSBAP 
LES CONCOURS DE L’ÉCOLE 

Cours D’Architecture 1ª classe - Menção  
Atelier de Laloux - Lemaresquier 

 

Un Musée des Sciences Naturelles, 1937 
 

Nº 26 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
FIMS/MSMS/3830 
FIMS/MSMS/Per 20 Bulletin de la Grande  Masse De 
L’École Des Beaux-Arts, pp. 1263-1264. 
 
BPMPP- P-B-4213, Instituto para a Alta Cultura, XV - 
Relatório dos trabalhos efectuados em 1937. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1941, p. 80.  

Trabalho de arquitetura 
O desenho de grandes dimensões encontra-se rasgado na zona da 
planta. Na parte intacta pode-se ler um dispositivo espacial destinado 
a anatomia comparada, a fachada principal envidraçada e com 
entrada principal pelo lado esquerdo, demarcando um eixo vertical 
que contrasta com um desenvolvimento horizontal. Entrada principal 
decorada com temática animalista. 
 
Técnica: Lápis de cor, tinta-da-china e aguada. 
Dimensões: 120cmx 95 cm 
No canto inferior esquerdo assinatura: Moreira e referência ao ateliê 
Laloux-Lemaresquier 
 
[tradução Livre] Resumo do programa: Este museu integrando um 

conjunto destinar-se-á a receber a zoologia, a anatomia comparada 

e a paleontologia distribuídas em três divisões, em que a maior será 

destinada à zoologia. 

O edifício compreenderá um embasamento elevado para receber as 

salas necessárias para a preparação dos modelos: moldagem, 

empalhamento, arrecadações etc.  … 

Por cima, os museus com rés-do-chão e dois andares: 

1º a Zoologia – Uma grande sala para os modelos dos grandes 

animais: galerias para a classificação dos modelos dos diversos 

animais com numerosas vitrinas. 

Em cada andar peças reservadas para estudo e pequenos 

laboratórios. 

2º Anatomia comparada e Paleontologia – Uma sala principal para 

os grandes temas, galerias, peças destinadas ao estudo. 

3º Serviços comuns – vestíbulo, anfiteatro para 300 pessoas, uma 

biblioteca para 2.000 volumes, um alojamento para o guarda, 

vestiários etc … escadas, um monta-cargas, etc … 

Situado numa grande cidade, o conjunto do edifício, rodeado ou não 

por elementos fosseis expostos no exterior ocupará um terreno de 

140m por 110. 

Planta do rés-do-chão 0,004 por metro, corte sobre a entrada e a 

elevação 0,008 por metro. 

O Júri atribuiu uma 1ª medalha, 9 segundas e 62 menções em 283 

projets rendus.[…]Obs. O primeiro prémio foi para um aluno do 

atelier Laloux- Lemaresquier MAILLY; 1 2ª medalha para um aluno 

do mesmo atelier – DURAND-GASSELIN; dignos de atenção os 

trabalhos de 3 alunos do atelier Laloux-Lemaresquier GAILLARD 

MIDOL, LE RODALLEC e COTTARD. 
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Programas dos Concursos em que participou David Moreira da Silva na ENSBAP 
 

CONCOURS DE L’ÉCOLE 
COURS D’ARCHITECTURE 1ª CLASSE MENÇÃO  

Atelier de Laloux - Lemaresquier 
Une Aérogare, Novembre 1937 

 

 

 
Nº 27 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

FIMS/MSMS/3822 
 
FIMS/MSMS/Per 20 Bulletin de la Grande  
Masse De L’École Des Beaux-Arts,pp. 1330. 
 
BPMPP- P-B-4213 Instituto para a Alta 
Cultura, XV -  Relatório dos trabalhos 
efectuados em 1937. Coimbra: Coimbra 
Editora, 1941, p. 80. 
 

 
 
 
 

Trabalho Nº 44 
Alçado principal, planta, corte e arranjo urbanístico 
Técnica: tinta da china, lápis, lápis de cor e aguada. 
Assinado Moreira e referenciado o atelier Laloux Lemaresquier 
 
[Tradução livre] – Síntese do programa: Um aeroporto, lugar onde as 
mercadorias, passageiros […] podem apanhar o avião ou abandoná-lo no início 
ou no fim de uma viagem, compreende: a) a plataforma ou área de voo e de 
aterragem, b) os edifícios. Trata-se aqui da parte arquitetónica e mais 
especificamente da aerogare. A aerogare encontrar-se-á num angulo morto, de tal 
forma que não será um obstáculo no prolongamento das faixas de voo. 
Compreenderá três categorias de lugares: 
a) Locais destinados aos passageiros 
b) Locais afetos aos transportes 
c) Locais destinados ao pessoal de voo e aos serviços em geral 
a) Locais Destinados Aos Passageiros – Um grande hall no qual será necessário 
especificar os acessos, os embarques e as partidas e saídas à chegada. No hall 
encontrar-se-ão: as cabines de informações e de turismo 5 pequenos balcões 
identificados para a distribuição de bilhetes e registo, pesagem dos passageiros, 
afetos a cinco companhias de transporte, um lugar de divulgação da meteorologia, 
salas de espera (embarque e desembarque), um pequeno bar, jornais, tabaco, 
flores, um pequeno posto de correio. Desse hall os passageiros terão acesso à área 
de embarque, após terem sido controlados na área dos guichets. Em sentido 
inverso, os passageiros terão acesso ao hall por um controlo idêntico completado 
por um visto […] Os que têm bagagem passam obrigatoriamente por uma sala de 
alfândega […] 
De muito fácil acesso ao grande hall, um buffet restaurante, com sala de jantar 
para 200 talheres, um bar de fumadores, dois salões, W. C., vestiário, cozinha, 
economato … A sala de jantar e o bar de fumadores serão dispostos para abarcar 
o mais possível a vista do terreno. 
b) Locais Ligados Aos Transportes: 
– Uma sala de partida de 150m2, três ou quatro pequenos locais para recepção de 
bagagem, a sua pesagem e triagem. 
- Uma sala para a chegada com 200m2 cercada de uma dezena de pequenos locais 
ligados a concessionários de transportes terrestres, serviços alfandegários 
compostos de três peças na proximidade da sala da alfândega- 
- Um dispositivo de triagem de 100m2 com três ou quatro locais para o transporte 
postal. Alguns vestiários, lavabos W.C. para os funcionários. 
c) Locais Afectos Aos Pessoal De Navegação E Aos Serviços Gerais 
Podem constituir um conjunto evidenciado na planta, com um acesso amplo e 
perfeita visibilidade sobre o terreno: 
-Para os pilotos e transmissores: uma sala de ponto, uma sala de cartografia e de 
meteorologia, um lugar para fumar e duas ou três camas de descanso. 
- Para o meteorologista: um escritório de previsões, uma sala de arquivos e de 
aparelhos com terraço para observação. 
- Para a transmissão um escritório do chefe, dois outros para funcionários, uma 
sala de telétipos, um sistema telefónico. 
Para o pessoal de comando o escritório do comandante e outro para o seu adjunto 
com terraço. Por cima e com uma fácil comunicação com o comandante adjunto, o 
posto de vigia inteiramente envidraçado, de onde se poderá observar o céu e o 
terreno; em linha directa com a área de embarque, o escritório do chefe de posto. 
Cinco a seis escritórios de administração para os secretários com W. C. 
O gabinete do comandante, facilmente acessível ao grande hall, precedido por um 
vestíbulo espaçoso com sala de atendimento e uma sala de honra para receções 
importantes. 
A superfície da e construção da aerogare não excederá os 2.500m2. 
Planta e corte 0,01 por metro e a fachada à escala de 0,02 por metro. O júri 
concedeu 12 segundas medalhas, 184 menções em 218 projets rendus. 
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Programas dos Concursos em que participou David Moreira da Silva na ENSBAP 
CONCOURS DE L’ÉCOLE 

COURS D’ARCHITECTURE 1ª CLASSE MENÇÃO  
Atelier de Laloux - Lemaresquier 
Une Halte pour Cyclistes, 1937 

 

Nº 28 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
FIMS/MSMS/3823 
 
BPMPP- P-B-4213  
Instituto para a Alta Cultura, XV - Relatório dos trabalhos efectuados em 
1937. Coimbra: Coimbra Editora, 1941, p. 80. 

 
 
 
 
Nº 153 

Trabalho de Arquitetura 

Alçado e Corte 

Técnica: lápis, aguada e tinta sépia. 

Dimensões: 84,5x124 

 

 

Edifício de repouso para ciclistas, enquadrado 

numa paisagem e situado na margem de um 

rio, tendo um dispositivo, do lado esquerdo, 

para guardar bicicletas.  

Assinado: Moreira 

 Laloux-Lemaresquier 

 

Não foi encontrado o Programa do concurso 
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Programas dos Concursos em que participou David Moreira da Silva na ENSBAP 
CONCOURS DE L’ÉCOLE 

COURS D’ARCHITECTURE 1ª CLASSE 
Atelier de Laloux – Lemaresquier 

 

Une Façade De Cinéma, 28 Janvier 1938 
 

 
 
 
Nº 29 
 

 
 

 
 
FIMS/MSMS/Foto2655 
FIMS/MSMS/Per 257, ENSBAP - Les Concours d’Architecture 
de l’Année Scolaire 1937-38, Paris, pp 21-22. 
FIMS/MSMS/PER 20, Bulletin de la Grande  Masse De L’École 
Des Beaux-Arts, p. 1395. 
 

 
Néon 
 
 
 
 
[Tradução livre] Resumo do programa:  

A indústria do cinema que se desenvolveu nas proporções 

que se sabe, levou à construção simultânea de uma 

quantidade de salas de espetáculo: cada uma delas procurou 

uma fachada mais ou menos feliz e de um maior ou menor 

gosto destinadas a chamar a atenção do olhar do público. 

Parece não ser impossível conciliar o aspeto das entradas, o 

seu brio, […] com o gosto e o espírito que devia presidir à 

sua conceção. É com estas preocupações que convirá 

realizar o programa proposto. 

Num terreno que se desenvolve em profundidade num dos 

lados de uma grande avenida da capital e tendo 15 metros de 

largura entre edifícios propõe-se construir uma sala de 

cinema. É a fachada desta sala e sua entrada sobre a via 

pública, o objeto deste concurso.  

A altura da construção vertical permitida é de 20 m  […] 

A entrada deverá incluir um vestíbulo largamente aberto e 

destinado a abrigar o público, guichets e as portas 

permitindo o acesso à sala. 

É dada toda a liberdade aos concorrentes para imaginar e 

dispor esta fachada e esta entrada. Podem empregar todo o 

tipo de materiais, executar as decorações pintadas ou 

luminosas, inventar os efeitos mais arrojados, sob única 

reserva do bom gosto. 

Fachada à escala de 0m, 04 por metro. O corte e a planta à 

escala de 0m, 015 p. metro 

Só Houve segundas medalhas - 14 (6 do atelier Laloux-

Lemaresquier). 
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Programas dos Concursos em que participou David Moreira da Silva na ENSBAP 

 

Nº 30 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

FIMS/MSMS/3831 
OBS. Original não legendado 
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Exame Final de David Moreira da Silva na ENSBAP para obtenção do Diploma de Arquiteto diplomado 
pelo Governo Francês 

 

CURRICULUM VITAE DO CANDIDATO DAVID MOREIRA DA SILVA (Prof. da Escola Superior de Belas-Artes do 
Porto). Concurso de Provas Públicas para Provimento de Um lugar de professor do 2º grupo da Escola Superior de 
Belas-Artes do Porto. Porto: edição de autor, 1961. FIMS/Monografias/DMS-567 

La Section d’Architecture d’Une Cité Universitaire 
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Exame Final de David Moreira da Silva na ENSBAP para obtenção do Diploma de Arquiteto diplomado 
pelo Governo Francês 
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PARIS – UNIVERSIDADE DE PARIS/ INSTITUTO DE URBANISMO 
FIMS/MSMS/0530 - Cartaz Edital s/d. 

 
UNIVERSITÉ DE PARIS 

INSTITUT D’URBANISME 
DE L’UNIVERSITÉ DE PARIS 

L’Institut d’Urbanisme, fondation du Conseil Général da la Seine, a été réuni à l’Université de Paris 
(Facultés de Droit et des Lettres) par Décret du 29 Décembre 1924. 

 

 
TABLEAU DES ENSEIGNEMENTS 

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
Evolution des Villes: M. P. LAVEDAN. 

Organisation Administrative des Villes: 
M. Rolland. 

Géographie Urbaine: MM. R. CLOZIER et M. 
SORRE 

Hygiène des Villes : M. De le Dr HAZEMANN 

ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
Art Urbain: M. P. Remaury. 

Composition de plans: MM. AUZELLE, CHAPPEY, 
GREBER, GUTTON, ROYER. 

Art de l’Ingénieur Municipal: M. SENTENAC. 
Technique du Géomètre: M. BONNEFOND. 

 

  Des conférences complementaires seront faites par des représentants du Ministre de la Reconstruction 
et de l’Urbanisme. L’enseignement normal est de deux années, aprés lesquelles les étudiants peuvent être admis 
à soutenir Une thèse donnant droit au Diplôme de l’Institut, délivré au nom de l’Université. 
  L’enseignement de l’Institut est notammente susceptible de faciliter l’accés aux emplois administratifs ou 
Tehniques du Ministére de la Reconstruction et de la Préfecture de la Seine. 

 

 

ÉCOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION MUNICIPALE 
L’École Nationale d’Administration Municipale, spécialemente destinée aux employés des services 
départementaux et communaux, a pour object le perfectionnement des employés en fonction et la préparation de ceux 
qui se destinnent aux emplois supérieurs. L’Enseignement de l’Ecole Nationale d’Adiminstration Municipale est de trois 
années. L’épreuve finale de 2e année d’études donne droit à l’Octroi d’un Certificat et au titre de Gradué. 
L’Enseignement de la 3e année d’etudes (Section complementaire) est reservé aux étudiants pourvus du certificat ci-
dessus. L’épreuve finale donne droit à une certificat spécial et au titre deDilpômé de l’Ecole Nationale d’Administration 
Municipale prés L’Institut d’Urbanisme. 
L’Ecole comporte une  section administrative et une section administrative et une section technique. Seul l’enseignement 
des trois années de la section administrative peut être suivi par correspondence par les étudiants n’habitant pas le 
département de la Seine. 

 
Les matiéres enseignées sont le suivantes: 

Section Administrative 
Droit administratif et financie, Droit Civil, Droit privé communat. 
Chargés de Cours: Mme BORDES, MM. GLADU, Emile GRAILLE, Jean LELANDAIS, Jules POTONNIÉE. 

Section Technique 
Matériaux, Voirie urbaine, Services Industriels, Eaux, Assainissement, Jardins, Bâtiments, Résistance des 
Matériaux, Droit communal. 
Chargés de Cours: MM. BOULESTEIX, CLAIRGEON, GAUTRUCHE, JOFFET, SENTENAC, GLADU, LELANDAIS, 
POTONNIÉE 
 Les inscriptions sont reçues au Secrétariat de l’Institut d’Urbanisme, 3, rue Michelet, Paris Vie 

(du 22 Octobre au 10 Novembre, de 14 heures à 17 heures) 

Le Dyen de la Faculté des Lettres,       Le Doyen de la Faculté de Droit     Le Recteur, Président du Conseil de 

l’Université  

             GEORGES DAVY                       J . DE LA MORANDIÉRE                                     JEAN SARRAILH 

Paris, Imp. Admnistrative Ctrale, 8 , rue de Furstenberg (6e) 
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Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris (IUUP) 
 Exercícios do 1º ano (1935/36) do IUUP, de David Moreira da Silva para o professor J. Gréber. 

FIMS/MSMS/2555 
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Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris (IUUP) 
 Exercícios do 1º ano (1935/36) do IUUP, de David Moreira da Silva para o professor J. Gréber. 

FIMS/MSMS/2555 
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Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris (IUUP) 
 Exercícios do 1º ano (1935/36) do IUUP, de David Moreira da Silva para o professor J. Gréber.  

FIMS/MSMS/2555 
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Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris (IUUP) 
Exercícios do 1º ano (1935/36) do IUUP, de David Moreira da Silva para o professor J. Gréber. 

FIMS/MSMS/2555 
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Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris (IUUP) 
Exercícios do 1º ano (1935/36) do IUUP, de David Moreira da Silva para o professor J. Gréber.  

FIMS/MSMS/2555 
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Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris (IUUP) 
Exercícios do 1º ano (1935/36) do IUUP, de David Moreira da Silva para o professor J. Gréber.  

FIMS/MSMS/2555 
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Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris (IUUP) 
 Exercícios do 1º ano (1935/36) do IUUP, de David Moreira da Silva para o professor J. Gréber.  

FIMS/MSMS/2555 

 

 
 
 
 
 
 

L’Institut d’Urbanisme de l’Université de Paris (IUUP) 
 Exercícios de Urbanismo de David Moreira da Silva. FIMS/MSMS/5255 
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Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris (IUUP) 
 Exercícios de Urbanismo de David Moreira da Silva. FIMS/MSMS/5256 

 

 
 
 

Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris (IUUP) 
 Apontamentos de aulas de Mr. Sentenac 

18-XI-35. FIMS/MSMS/1817 
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25-XI-35 
 

 
 

 Apontamentos de aulas de Sentenac tirados por David Moreira da Silva em 
12 de Novembro de 1935. FIMS/MSMS/1817 
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Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris (IUUP) 

Vias Públicas 
 

 
 

Apontamentos de aulas de Henri Prost tirados por David Moreira da Silva em 
12 de Novembro de 1935. FIMS/MSMS/1817 
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 Apontamentos de aulas de Henri Prost tirados por David Moreira da Silva em 

12 de Novembro de 1935. FIMS/MSMS/1817 
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Ruas  
 

 
 
 

 

 

 
 

 
Apontamentos de aulas de Henri Prost tirados por David Moreira da Silva em 

12 de Novembro de 1935. FIMS/MSMS/1817 pormenores 
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Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris (IUUP) 

 

 
 

 
 

 
 

Apontamentos de aulas de Henri Prost tirados por David Moreira da Silva em 
12 de Novembro de 1935. FIMS/MSMS/1817 pormenores 
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Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris (IUUP) 
 

 
 

 
Apontamentos de aulas de Henri Prost tirados por David Moreira da Silva em 

12 de Novembro de 1935. FIMS/MSMS/1817 pormenores 
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Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris (IUUP) 

 

 
 

 
 

 
 

Apontamentos de aulas de Henri Prost tirados por David Moreira da Silva em 
12 de Novembro de 1935. FIMS/MSMS/1817 pormenores 
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Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris (IUUP) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apontamentos de aulas de Henri Prost tirados por David Moreira da Silva em 
12 de Novembro de 1935. FIMS/MSMS/1817 pormenores 
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Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris (IUUP) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Apontamentos de aulas de Henri Prost tirados por David Moreira da Silva em 
12 de Novembro de 1935. FIMS/MSMS/1817 pormenores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maria do Carmo Marques Pires                                O Ateliê de Arquitetura/Urbanismo de David Moreira da Silva e Maria José Marques da Silva Martins
                             VISIBILIDADE DA MEMÓRIA 

           II VOLUME 
 

- 66 - 
 

Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris (IUUP) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apontamentos de aulas de Henri Prost tirados por David Moreira da Silva em 
12 de Novembro de 1935. FIMS/MSMS/1817 pormenores 
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Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris (IUUP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
Apontamentos de aulas de Henri Prost tirados por David Moreira da Silva em 

12 de Novembro de 1935. FIMS/MSMS/1817 pormenores 
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Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris (IUUP) 

 

 
Apontamentos de aulas de Henri Prost tirados por David Moreira da Silva em 

12 de Novembro de 1935. FIMS/MSMS/1817 pormenores 
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Apontamentos de aulas de Henri Prost tirados por David Moreira da Silva em 
12 de Novembro de 1935. FIMS/MSMS/1817 pormenores 
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Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris (IUUP) 

 
 

 
 

 
Apontamentos de aulas de Henri Prost tirados por David Moreira da Silva em 

12 de Novembro de 1935. FIMS/MSMS/1817 pormenores 
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Apontamentos de aulas de Henri Prost tirados por David Moreira da Silva em 

12 de Novembro de 1935. FIMS/MSMS/1817 pormenores 
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Exercícios das aulas Art Urbain – Art et Technique de la Construction des Villes, 2º Année 1936/37 de le  professeur M. 
J. Gréber. FIMS/MSMS/1817 
 

-  
 

2e Année Scolaire 1936/37 – Art Urbain (Art et Compositions des Villes) Composition Analitique Professeur M. 
Jacques Gréber Exercise nº 1.  FIMS/MSMS/1817 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Maria do Carmo Marques Pires                                O Ateliê de Arquitetura/Urbanismo de David Moreira da Silva e Maria José Marques da Silva Martins
                             VISIBILIDADE DA MEMÓRIA 

           II VOLUME 
 

- 73 - 
 

Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris (IUUP) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2e Année Scolaire 1936/37 – Art Urbain (Art et Compositions des Villes) Composition Analitique Professeur M. 
Jacques Gréber Exercise nº 1.  FIMS/MSMS/1817 
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2e Année Scolaire 1936/37 – Art Urbain (Arte et Compositions des Villes) Composition Analitique Professeur M. 

Jacques Gréber Exercise nº 1 - FIMS/MSMS/1817 

 [tradução livre] 

 

INSTITUTO DE URBANISMO DE PARIS 

Ano letivo de 1936-1937 

Arte Urbana 

(arte e técnica da Construção das cidades) 

2éme annnée Professor M. Jacques Gréber  Exercício nº 1 

Composição analítica 
 

Quarteirão de Habitação a estudar de acordo com 3 casos 
 

 O terreno é 1 quadrilátero irregular, delimitado por 4 vias públicas: um cais de grande circulação. De 50 m 

de largura sobre 800 m de comprimento, na margem de um rio, uma artéria importante, igualmente de 50 m de 

largura, confinante com este cais e formando com ele um ângulo de 70 graus; uma rua de 20 m começando no cais e 

formando com ele um ângulo de 90 graus, com uma profundidade de 300 m e deste ponto uma outra avenida de 30 m, 

formando um ângulo de 120 graus com a rua. 

 O terreno assim delimitado será ordenado para construção de um quarteirão de habitação, de acordo com os 

3 casos seguintes: 

 1º - Loteamento por imóveis coletivos de grande densidade (500 habitantes por hectare), distribuídos em 

imóveis-torres com 15 andares sobre rés-do-chão e imóveis de 6 andares sobre rés-do-chão. 

 Os pátios-jardins separando estes imóveis deverão ter, em cada lote, uma superfície pelo menos igual à 

superfície construída, e o projeto de imóvel a imóvel igual à altura do mais elevado. 

As zonas non aedificandi serão previstas à frente dos imóveis, para separar as suas fachadas da via de 

circulação. 

Nenhum pátio fechado nem saguão. 

Os imóveis-torres como os outros poderão ser reunidos entre eles por corpos de construções mais baixas, por 

exemplo com 3 andares. 

Uma zona comercial, ou diversos centros comerciais, locais destinados a equipamentos sociais, um centro 

cultural e terrenos para recreio serão previstos no loteamento. Os grandes serviços públicos, escolas, hospitais, 

parques públicos, deverão encontrar-se na vizinhança. 

2º - Loteamento compreendendo imóveis coletivos de 3 andares sobre rés-do-chão e habitações familiares. 

Densidade média de 250 habitantes por hectare. 

As mesmas características do mais alto para os imóveis coletivos e para as habitações familiares, lotes de pelo 

menos 300 m, compreendendo um jardim particular. 

Prever 2 grupos escolares; centros comerciais, culturais e assistenciais; jardins para jogos. 
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O loteamento será projetado para uma parte da extensão urbana, próximo do centro denso, mas já servido 

com um menor número de serviços públicos como para o 1º caso. 

3º - Loteamento inteiramente constituído por habitações familiares, exceto para o centro comercial que 

compreenderá alojamento por cima das lojas. Densidade de 100 habitantes por hectare. 

As mesmas características previstas para o caso precedente, com mais espaços livres, mais vastos e os lotes serão 

ainda mais diversificados, de acordo com as diversas classes de ocupantes; habitações modestas ocupando 300 m de 

terreno; habitações médias em 500 a 600m e algumas tipologias de quarteirão para residências colocadas em lotes de 

1000 a 200 m  

Fazer os 3 planos 1/2.000 (0.0005p.m.)  

Para os 2 primeiros casos, apresentar um ou vários cortes, indicando os volumes construídos e os projetos. 

Perfis transversais das vias: 1/500 (0.002 p.m.) 

Resumo do caderno de encargos do loteamento, respeitando os regulamentos de vizinhança e cérceas, servidões 

diversas a respeitar para ruas e pátios. 

 

 

De acordo com o curso de M. Professor SENTENAC, indicar as canalizações e o equipamento das vias, e plantações 

(detalhes 0.002 p.m.) 

Anotar a orientação e os ventos predominantes seguindo o plano anexo 

 

 

Aviso muito importante 

Este exercício deverá ser entregue no Secretariado do Instituto de Urbanismo, 3, R. Michelet antes de 24 de Maio de 

1937 
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Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris (IUUP) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Année Scolaire 1936/37 – Art Urbain (Arte et Compositions des Villes) Composition Analitique Professeur M. Jacques 
Gréber Exercise nº 1.  FIMS/MSMS/1817 
 

INSTITUTO DE URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE PARIS 

Ano letivo 1936-1937 

Arte Urbana 

Arte e Técnica de Construção de Cidades) 

2éme annnée Professor M. H. Prost – Encarregado do Curso M. Professor SEBILLE  

Composição de Conjunto nº 1 

--------------- 

A Planta enviada servirá de base aos exercícios: nº 1 e 2 

 A aglomeração de V … encontra-se sobre uma grande estrada indo de uma Grande Capital (a 20 Km desta para 

oeste) e dirige-se para a fronteira Este. O tráfico nesta via é considerável e provavelmente aumentará.  

As comunicações entre V … e a Capital fazem-se exclusivamente por autocarro e por automóveis. 

A norte da aglomeração passa um canal – Mais a Norte uma importante linha de caminho-de-ferro. 

A Noroeste desta importante linha de ferro serão construídas fábricas. A Municipalidade de V … prevê um 

aumento populacional, nos próximos 15 a 20 anos, de sensivelmente 12 000 novos habitantes, principalmente na 

Capital; um certo número de habitantes temporários deslocar-se-á durante o Verão para as cidades devido às boas 

condições oferecidas e ainda pela presença dos bosques. 
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Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris (IUUP) 

Decidiu-se preparar um arranjo para a eventualidade prevista de acordo com os seguintes limites: no norte 1 linha, 

passando a 300 m a sul da margem sul do Canal. A oeste os Bosques que não podem ser destruídos e o caminho 

descendente dos grandes Bosques de St Denis na direcção de Sudoeste. Ao sul da linha de nível de 85m, até ao caminho 

que vai do Four à platre aos Carrières. Para este: por cima do referido caminho do Four à platre, uma linha situada a 

50m a norte da rua na direcção dos grandes bosques. Em seguida uma linha a 100 m, a oeste da via que conduz os 

caminhos à … 

No território assim definido e compreendendo a antiga aglomeração, pretende-se um arranjo completo, 

compreendendo: 

1º Habitações necessárias a uma população de 12 000 habitantes repartidos por um número um de variantes 

suficientes para satisfazer os gostos e necessidades desses habitantes e do comércio; 

2º serviços e equipamentos públicas de administração; 

3º construções e terrenos escolares; equipamentos para assistência; 

4º equipamentos culturais; 

5º jardins públicos e campos de jogos; praças e parques de estacionamento de veículos particulares; 

6º mercados e depósitos;  

7º garagens de estrada ou terminais de autocarros públicos; 

8º todas as disposições necessárias para o saneamento, a adjudicação de água, gás e electricidade e obras 

públicas, seguindo o programa especial dado a seguir pelo Professor SENTENAC. 

9º  Enfim, tudo o que se julgar necessário para completar este arranjo urbanístico e para assegurar a vida, o 

bem-estar, o conforto dos habitantes e o valor estético de conjunto. Supor-se-á que o cemitério se encontre fora dos 

limites indicados e sem necessidade de grandes preocupações. 
 

Será fornecido: 

1º 1 desenho de conjunto à escala 1/5.000 indicando as diferentes zonas, os diferentes tipos de edifícios, etc 

numa palavra tudo aquilo que pode possibilitar uma leitura fácil, das disposições adotadas. 

2º dois fragmentos de uma planta á escala de 1/1000 (cada um sobre uma folha com as dimensões de 0,30x 0,40 

aproximadamente)  correspondendo a duas diferentes zonas. 

3º perfis das vias principais de 0.005 (com todos os detalhes correspondendo ao programa de M. Professor 

SENTENAC). 

4º uma nota definindo para cada zona: a) as características do regulamento de construção (altura, dos imóveis 

sobre rua e pátio¸ determinação dos projetos …); b) servidões da zona (natureza funcional dos imóveis contiguidade ou 

isolamento ou agrupamento das referidas proporções do terreno construído, servidões, estética etc); c) principais 

pontos da regulamentação de higiene (altura, dos andares, iluminação das peças) etc 

5º Enfim, todos os desenhos prescritos pela nota de M. Professor SENTENAC. 
 

Os esquissos sobre papel decalcado, com as disposições gerais que deverão ser apresentadas n um exame do 

Professor, durante o curso de 19 de março e 16 de abril e entre estas duas datas para os estudantes por 

correspondência. O rendu definitivo terá lugar no dia 24 de Maio. O rendu do exercício nº 2 que será entregue 
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posteriormente na mesma data sobre a mesma folha.. (Estes exercícios deverão ser colocados dentro de 1 capa 

Formato 21/31 com o nome do professor, do estudante o nº do exercício e o ano de estudos. 

 
Année Scolaire 1936/37 – Art Urbain (Arte et Compositions des Villes) Composition Analitique Professeur M. Jacques 

Gréber Exercise nº 1.  FIMS/MSMS/1817 
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Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris (IUUP) 

 
2e Année Scolaire 1936/37 – Art Urbain (Arte et Compositions des Villes) Composition d’Ensemble, Professeur M. H. 
Prost, Encarregado do Curso M. le Professeur Sebille et M. Sentenac. FIMS/MSMS/1817 
 Exercise nº 2 
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Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris (IUUP) 
 

 
 

2e Année Scolaire 1936/37 – Art Urbain (Arte et Compositions des Villes) Composition d’Ensemble, Professeur M. H. Prost, 

Encarregado do Curso M. le Professeur Sebille et M. Sentenac  Exercise nº 2. FIMS/MSMS/1817 

 

 

INSTITUTO DE URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE PARIS 

Ano letivo 1936-1937 

Arte Urbana 
Arte e Técnica da construção das Cidades e Arte do Engenheiro Municipal 

2éme annnée Professor M. H. PROST do curso M. Professor SEBILLE e M. Professor SENTENAC  

Composição de Conjunto Nº 2 
----------------------------------------------- 

A planta remete ao exercício Nº 1 e servirá 

igualmente de base para o exercício Nº 2 

        A Municipalidade de V … decidiu completar o arranjo previsto no exercício nº 1, através do arranjo do 

território compreendido entre os seguintes limites: a Norte a linha de caminho-de-ferro depois, a linha traçada a 2 

centímetros do quadro e tendo a direcção E.O. a oeste da linha a N.S. a 5 centímetros do quadro, a Este uma linha N.S. 

passando pela letra L da palavra canal. 

 Estes terrenos destinam-se a construções industriais. Poderão estar? com a via férrea. 

 Uma garagem de barcos será criada na direcção da palavra canal que permitirá a permanência das 

embarcações sem prejudicar a circulação. O terreno situado entre o caminho que parte da Platrière e indo para O. 

paralelamente ao canal poderá ser afectado também com fábricas e sem inconvenientes para as habitações. 
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 Experimentar-se-á no conjunto de não suprimir a não ser uma pequena parte dos bosques existentes. 

   Duas pontes serão criadas sobre o Canal, uma no sítio da passerele existente a 700m, a oeste da Platrière. A 

outra para associar à estrada N.S. que atravessa os Grandes Bosques de Saint-Denis na Gare do Caminho-de-ferro em 

que a criação foi decidida (a 4cm, na margem oeste do desenho). 

 Estas pontes serão pensadas de tal maneira que o tráfico será feito facilmente. 

  Núcleos de construções reservadas aos comerciantes indispensáveis num distrito industrial serão repartidos no 

conjunto (restaurantes, correios e telégrafos, garagens, dispensários, hotéis para os viajantes ligados à atividade 

comercial, etc …) Os hotéis para trabalhadores temporários e as habitações operárias permanentes serão pensadas à 

volta da zona industrial. 

 No que concerne a aplicação dos cursos de M. SENTENAC figuram o fornecimento de água aplicando-se a 

estas zonas industriais, em ligação com a rede a prever para implantação da zona de habitações individuais, objecto 

do exercício nº 1.  

  Prever que nos lembramos da rede da Cidade de Vileparisis que, actualmente, tem uma conduta de 0m100 

sobre a estrada que vai do centro da actual aglomeração de V. à via-férrea para lá do Canal passando a Sul da quinta 

do Velho Castelo, em seguida através do Grande Bosque de Saint Denis (estrada sinuosa passando entre “de” e “ST” 

e a oeste de “G” de “Grandes Bosques”) E uma conduta [?]sobre a estrada, partindo do Sudeste da quinta do Velho 

Castelo e chegando à grande estrada de Paris, a este de V, de acordo com um percurso poligonal convexo. 

  Precisar os dados aplicados para a determinação da quantidade de água necessária a cada uma das zonas, 

indicar a rede de condutas prevista e especificar se será necessário pedir à Comuna de Vileparisis um aumento do 

diâmetro das duas condutas aqui por cima representadas, entendo que a pressão da água que existe actualmente é de 

35 m.  

Rendu definitivo em 24 de Maio com o exercício nº 1. 

Estes exercícios deverão ser colocados numa pasta formato 21/31, com o nome do professor, nome do aluno, 

assim como o nº do exercício e o ano de estudos. 
2e Année Scolaire 1936/37 –   Exercise Documentaire  nº 4 - FIMS/MSMS/ 1817 
 

Exercício Documentário nº 4 

Plantas Comparativas dos Espaços Livres por Categorias 

1. À escala de 5.000, grandes parques indicando unicamente o traçado geral de circulação e das masses. 

2.  À escala de 1/2.000 jardins públicos da cidade 

3. À escala de 1/1.000 “, pequenos aquários praças ajardinadas, lagos rodeados por jardins à volta de monumentos 

públicos sobre os quais o detalhe do tipo de plantações será mais desenvolvido. 

Mostrar os diferentes traçados ditos à inglesa (buttes, Chaumont, por exemplo) ou à francesa (Tuilleries). 

Tomar como exemplos não unicamente a Paris ou grandes cidades de província, mais particularmente jardins ou 

grandes parques antigos italianos e de outros países. 

Documentos 

ALPHAND- Promenades de Paris 

STEIN – Jardins de France 

GROMORT – Jardins d’Italie 

INIGO TRIGGS – Gardens of Italy 

  Formal Gardens of England and Scotland 
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Alguns croquis e cortes mostrando as diferenças de nível e detalhes de bacias ou de outros fragmentos englobando a 

arquitetura do jardim recomendada. 

Colocar na mesma prancha os desenhos à mesma escala. Indicar a escala gráfica e a orientação  

Aviso Importante 

Os 4 exercícios executados sucessivamente, durante o ano escolar deverão ser depositados na Secretaria do 

Instituto de Urbanismo 3, Rua Michelet no dia 29 maio 1935 

O Director Adjunto W. Oualid. 
OBRAS A CONSULTAR 

ALPHAND, Les promenades de Paris (Grand in-folio 2 vol.) 

E. ANDRÉ, Parcs ei Jardins. 

PATRICK GEDDES, Citées in evolution (William and Morgato 14 Henriette Street Covent Gare W.C. 1916 London) 

JOYANT, Traité d’Urbanism( a vol.) 

Eug. HÉNARD, Transformation de Paris 1903 (Impremeries Réunies 17, Rue Saint-Benôit, Paris) 

ERNOUF – Parcs, Jardins, Promenades. 

FORESTIER, Grandes villes et systems de parcs. 

MAWSON Civic Art. 

REY. PIDOUX, BARDE, La science dês plans de ville (payot Editeur) 

SELLIER rapport sur la crise du longement (Imprimerie Municipale 1921) 

Camille SITTE L’Art de bâtir les villes. 

R. de SOUZA Nice Capitale d’hiver 

Inigo TRIGGS Town Planning Past, Present and future. 

R. UNWIN La pratique de l’aménagement dês villes, traduction de JAUSSELY (Berger Levrault) 

STUBBEN Der Städtbau Hegeman et Peets. – Civic art. 

HEGEMANN et PEETS Civic Art. 

Jacques GREBER L’Architecture aux Etats- Unis (2 vol) Payot Editeur Jacques GREBER Mémoire descriptif du Plan 

d’Aménagement d’Extension de Marseille (Vincent Editeur).  
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Cidades-Jardim- FIMS/MSMS/4074 
 

 
 

Cité-jardin Cachan, planta de conjunto. 
FIMS/MSMS/4074-0002 

 
 

, Cité-jardins de Champigny sur 
Marnes,  architectes Pelletier e 

Teisseirie, Office Public d’Habitations 
du Département de La Seine, planta de 

conjunto. FIMS/MSMS/4074-0093 

 
 

Cité – jardins de Champigny, 
habitation type de 3 chambres et 
cuisine, architectes Pelletier e 

Teisseirie. FIMS/MSMS/4074-0004 
 

 
 

Groupe d’Habitations à Bon Marché 
de Charenton, architecte M. Maurey.  

FIMS/MSMS/4074-0005 
 

 
 
 
Cité-jardins di Pré. St Gervais. Pantin. 
Les Lilas, Office Public d´habitations a 

Bon Marché du Pépartement de La 
Seine, architecte F. Dumail. 

FIMS/MSMS/4074-0008 

 
 

Cité-Jardins de Stains, architectes 
Gonnot e Albenque, planta de conjunto. 

FIMS/MSMS/4074-0011 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Lisandra
Riscado
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 Cidades-Jardim - FIMS/MSMS/4074 

 

 
 

Cité-Jardins de Suresnes, architecte 
Maistresse, planta de conjunto. 

FIMS/MSMS/4074-0014 

 
 

Cité-Jardins de Plessis-Robinson, 
architecte Payret-Dortail, planta de 

conjunto. FIMS/MSMS/4074-0018 

 
 
Cité-Jardins de Chatenay-Malabry, 
architectes Bassompierre, Rutté e 

Sirvin, planta de conjunto. 
FIMS/MSMS/4074-0022 
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 Cidades-Jardim - FIMS/MSMS/4074 

 

 
 
Desdobrável com informação sobre a 

Cidade-Jardim de Suresnes,1934. 
FIMS/MSMS/4074-0012 

 

 
 

Desdobrável com informação sobre a 
Cidade-Jardim de Suresnes,1934. 

FIMS/MSMS/4074-0012v 

 
 

 
Desdobrável com informação sobre a 

Cidade-Jardim de Suresnes,1934. 
FIMS/MSMS/4074-0012v 

 
 
Desdobrável com informação sobre a 
Cidade-Jardim de Suresnes,1934. 

FIMS/MSMS/4074-0012v 
 

 
 

 
 

Desdobrável com informação sobre a 
Cidade-Jardim de Suresnes,1934. 

FIMS/MSMS/4074-0012 

 
 

 

Desdobrável com informação sobre a 
Cidade-Jardim de Suresnes,1934. 

FIMS/MSMS/4074-0012 
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Cidades-Jardim - FIMS/MSMS/4074
 

 
 

Desdobável com informação sobre o 
Grupo Escolar Payret-Dorteil,1934. 

FIMS/MSMS/4074-0013 

 
 
Desdobrável com informação sobre o 
Grupo Escolar Payret-Dorteil,1934. 

FIMS/MSMS/4074-0013v 

 
 
Desdobrável com informação sobre o 
Grupo EscolarPayret-Dorteil,1934. 

FIMS/MSMS/4074-0013v 
 

 
Informação relativo às cidades jardins 
de Chatenay. Malabry, Office Public du 

Département du Seine, 19. 
FIMS/MSMS/4074-0021.1 

 

 
 

, ob. cit. 
… cite au milieu des arbres, des fleurs 

… 
FIMS/MSMS/4074–0021.1v 

 
FIMS/MSMS/4074-0021.2, idem. 
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Cidades-Jardim - FIMS/MSMS/4074

 

 
FIMS/MSMS/4074-0021.2v, idem 

 

 
FIMS/MSMS/4074-0021.3, idem 

 

 
FIMS/MSMS/4074-0021.3v, idem 

 

 
 

FIMS/MSMS/4074-0021. 4, idem 

 
 

FIMS/MSMS/4074-0021.4v, idem 

 
 

 
FIMS/MSMS/4074-0021.5, idem 

 
 

FIMS/MSMS/4074-0021.5v, idem 

 
 

FIMS/MSMS/4074-0021.6, idem 

 
 

FIMS/MSMS/4074-0021.6v, idem 
 

 

 



Maria do Carmo Marques Pires                                O Ateliê de Arquitetura/Urbanismo de David Moreira da Silva e Maria José Marques da Silva Martins
                             VISIBILIDADE DA MEMÓRIA 

           II VOLUME 
 

- 89 - 
 

 Cidades-Jardim - FIMS/MSMS/4074 

 

 
FIMS/MSMS/4074-0021.7, idem 

 
FIMS/MSMS/4074-0021.7v, idem  

FIMS/MSMS/4074-0021.8, idem 

 
FIMS/MSMS/4074-0021.8 v, idem 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

11
 - 

Es
tru

tu
ra

 d
a 

Te
se

 d
e 

U
rb

an
is

m
o 

pa
ra

 o
 IU

U
P 

de
 D

av
id

 M
or

ei
ra

 d
a 

Si
lv

a 



Maria do Carmo Marques Pires             O Ateliê de Arquitetura/Urbanismo de David Moreira da Silva e Maria José Marques da Silva Martins
                           VISIBILIDADE DA MEMÓRIA 

           II VOLUME 
 

- 90 - 
 

Estrutura da Tese de Urbanismo de David Moreira da Silva para o IUUP 
 

Páginas Tema  
p. 1 Titulo/ 

Tipo de Trabalho/Instituição/ 
Aluno/Outro Título Académico 
Orientador 
Júri  
Data e nº do registo de Memória 

LES VILLES QUI MEURENT SANS SE DEPEUPLER 
Tese/ Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris 

David Moreira da Silva /Arquitecto D.P.L.G. 
Mr. Sebille 

William Oualid, Pierre Lavedan, Roger Picard, F. Sentenac, Edouard. Fuster 
24 de Fevereiro de 1939,  nº 333 

p. 2 Título 
 
Citação 
 
 
 
 
 
Nota 

LES VILLES QUI MEURENT SANS SE DEPEUPLER 
 

 
 

 
pp. 3 a 4 Índice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primeira Parte – Síntese Histórica 
 
Capítulo I - O ser humano e a cidade 
Capítulo II – As cidades, a sua evolução 

1. Efeitos do Comércio e da grande indústria nas cidades 
Capítulo III – As cidades que morrem sem se despovoar 
                  1 As vias 
                  2 A Habitação 
Capítulo IV -  Um exemplo: Porto 

1. Origem 
2. História e evolução 
3. A habitação 
4. A rede de esgotos 
5. O clima 

Segunda Parte – Pode-se reanimar as cidades que morrem sem se despovoar? 
Capítulo V - Estudo Preliminar 
Capítulo VI – A Solução do Problema 
Capítulo VII – Esboço sobre os estudos a realizar para reanimar uma cidade -tipo: o 
Porto 
                     Pontos de vista: 

a) Local 
b) Regional 
c) Nacional 
d) Internacional 

A. Local 
1. Localização (suas características) 
2. Tipo de solo 
3. Clima 
4. População 
5. Medidas a tomar 
6. Atividade 

a) Cultural 
b) Agrícola 
c) Industrial 
d) Comercial 

7. Vias 
a) Radiais 
b) Concêntricas 

B. Regional 
1. Importância 
2. Atividade geral 

C. Internacional 
1. Situação geográfica 
2. Relações 
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Estrutura da Tese de Urbanismo de David Moreira da Silva para o IUUP 
 

Páginas Tema  
p. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p. 7 
 

Quadro de Ilustrações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periódicos 
 
 

Carta da Europa 
Porto Pré-histórico 
Planta com as curvas de nível 
O velho burgo 
O Porto em 1813 
Planta do estado atual do Porto 
As pontes sobre o Douro 
Veículos 
Porto, vista parcial 
Leixões, ampliação da bacia 
Quadro com o movimento populacional 
Casebres, tipo A 
Casebres, tipo B 
Quadro Meteorológico 
Avenida dos Aliados 
Foz 
Porto, vista geral 
Rosa-dos-ventos 
Habitações 
Escola ao ar livre 
Recursos hídricos 
A província do Douro Litoral 
Rabelo 
Centros de turismo 
Autoestrada 
Vias concêntricas de acesso 
Carta geográfica de Portugal 
Portugal não é um país pequeno 
 
 
LAVEDAN, P. -  Qu’est-ce que l’urbanisme? 
LE CORBUSIER-  La Ville Radieuse 
POËTE, Marcel -  Introduction à l’Urbanisme 

I Urbanismo Geral 
Notas do Curso do I.U.U.P. 
BONNIER, L. 
PICARD, R. 
OUALID, W. 
POËTE, Marcel 
SEBILLE, G./ H. PROST 
SENTENAC, F. 

II. Questões Particulares 
BERGSON, H. – L’évolution créatrice 
CORREA, M. - As origens da cidade do Porto 
REY, J. – La Belgique 
VALERY, P. – Eupalinos ou l’Architecte 
VICTORINO, P. – Notas de Arqueologia Portuense 
 

Revistas 
La vie urbaine 
Urbanisme 

Jornais 
Coleção “o Tripeiro” 

Boletins 
A Liga Portuguesa de Profilaxia Social; (Conferências) 
Do Observatório da Serra do Pilar 

Rapports 
A.ANTAS e MONTERROSO 

Códigos 
 
Código Administrativo, par J. L. Dias 

Fotografias 
Fotografia Beleza Porto 
J. Mesquita, Porto 
Levy, Paris 
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p. 8  Prólogo  
Memória/ensaio sobre as hipóteses de reanimar as cidades mortas a partir da ignorância, 
da negligência ou pela indiferença dos homens. 
Explica a divisão em duas partes: 
Na primeira: apresenta evidências que estiveram na formação das cidades e sua evolução 
que conduzem a maior parte das vezes a uma morte parcial dos órgãos vitais das cidades 
contemporâneas; 
Na segunda: refere as linhas gerais e indispensáveis à recuperação da cidade. 
Parte do exemplo de uma cidade que se encontra nestas condições: O Porto 
 

 
p. 9 a 10 

 
Capítulo I 
O ser Humano e a Cidade 

 
Faz a ligação entre o estabelecimento humano em determinado lugar e a vida económica 
e refere a importância das necessidades imateriais ou espirituais existentes na 
comunidade. 
Alude à existência, ao longo da História, de cidades ligadas a aspetos imateriais; mistos e 
materiais. 
Como base da organização das cidades indica as necessidades o solo e as crenças dos 
homens. 
 

p. 11 a 18  
Capítulo II 
As cidades, sua evolução 

 
Traça a História do Urbanismo. 
Apresenta a cidade ou concentração de pessoas numa determinada época como o 
resultado de um espaço facilitador das trocas materiais e do contacto estabelecido entre 
as pessoas do qual surge uma outra necessidade, a espiritual. 
Traça a evolução das cidades a partir do urbanismo do antigo Egito civilização 
possuidora de espaços com fundamentos espiritual e religioso (arquitectura religiosa e 
funerária) e posteriormente a ordem urbana mista (palácio-templo). Realiza uma síntese 
sobre a Babilónia (salubridade); na Grécia a cidade Humana (criação de uma nova ordem 
urbana e nascimento de uma filosofia ligada à cidade), na qual os fundamentos religiosos 
e materiais se ligam num urbanismo em que as características do solo e as necessidades 
materiais e espirituais dos indivíduos se encontram presentes. Os romanos dão um grande 
impulso ao desenvolvimento da arte urbana; a existência, na cidade da Idade Média, da 
muralha/igreja associadas à localização geográfica – no interior da muralha a cidade 
física afirma-se como um conjunto de casas em ruas apertadas e tortuosas rodeadas por 
campos abertos e sujeitas às epidemias – época dos grandes construtores de catedrais, de 
artistas e intelectuais; no século XIV, a afirmação da autoridade real e do individualismo 
– a evolução urbana é favorecida pelas navegações, pela indústria, pelo comércio, 
aspetos financeiros e artísticos; no Renascimento reaparecem os elementos arquitetónicos 
clássicos (o arco de triunfo) o herói substitui o santo medieval e no urbanismo, a praça 
ganha importância na afirmação do individualismo/glória; os traçados urbanos alargam-
se, numa cidade que considera ser o berço da cidade contemporânea; no fim do século 
XVIII, com a Revolução Francesa que proclama os direitos do homem e do cidadão, 
presencia-se o início da transformação dos fundamentos materiais e do avanço científico; 
durante a Revolução Industrial e com as novas fontes de energia, como o vapor, 
desenvolve-se a atividade industrial, dá-se o aumento da produção e a revolução nos 
transportes que conduzem ao aumento e ao número de cidades e alteram a sua 
fisionomia; em 1914, durante a 1ª G. M e no pós-guerra, assiste-se à emergência da 
reconstrução urbana através da manutenção/aumento da indústria e no restabelecimento 
do equilíbrio europeu (êxodo rural e más condições de vida nas urbes), perturbação da 
ordem urbana que acompanhadas por decisões pouco sensatas é, apesar das riquezas 
exploradas uma causa de morte lenta das cidades; aponta de seguida, algumas razões 
para problemas de ordem moral e físico como o rápido desenvolvimento comercial e 
industrial das urbes, dá o exemplo da evolução cidade inglesa de Liverpool com cerca de 
1 milhão de habitantes, ainda assim menor quando comparada com as cidades 
americanas de Nova Iorque, Filadélfia e Chicago que de 100 a 1910 passam de 250.000 h 
para mais de 1 milhão; afirma em seguida que a desordem urbana e a falta de um plano 
de conjunto são as consequências das cidades em que a população não pára de aumentar 
(cidades que morrem sem se despovoarem).  
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pp. 19/28 Capítulo III 

As cidades que morrem sem se 
despovoarem 

 
Antes de caracterizar estas cidades, o arquiteto pensa ser importante falar da vida que 
precede a morte.  
Refere Bergson para o qual não existe no mundo físico uma imagem que dê a ideia de 
vida. Segundo ele, a vida é a continuação de um mesmo impulso partilhado por várias 
gerações e é de ordem psicológica, qualquer coisa que através de um somatório 
originaram outras criações. Afirma ser a morte a cessação completa de um animal ou 
planta – a alteração profunda do ser-diminuição de forças. Estabelece uma analogia entre 
a morte e a imobilidade, a falta de vida. Considera que a cidade pode ser conotada com a 
desordem quer em virtude de transformações desfavoráveis dos seus órgãos vitais, do 
lugar … e tal como um ser humano doente, ela, tendo sofrido danos resultantes do seu 
desenvolvimento desorganizado, pode apresentar sintomas de doença. 
 
Justifica o título dado ao seu trabalho, dizendo que cidades que morrem sem se 
despovoarem são aquelas que têm os seus órgãos vitais enfraquecidos, suprimidos e que 
por isso são um obstáculo ao seu desenvolvimento e que podem provocar danos nos seus 
habitantes. 
Por órgãos vitais, entende os que são dados pela natureza: solo, a água, o sol, o ar, as 
vias, a habitação … 
Fala das atividades que o homem pode exercer e que estão condicionadas pelos centros 
intelectuais/culturais, centros industriais e comerciais, zonas de habitação e vias de 
circulação. O desenvolvimento não organizado é o que se faz espontaneamente, isto é, 
que não seguiu um prévio plano de conjunto e no qual a sua ordem é caracterizada por 
uma desordem. Sendo o princípio fundamental do urbanismo, a ordem urbana permite a 
possibilidade da sua ausência, sendo portanto uma ordem defeituosa. 
Pensa serem desfavoráveis todas as transformações que acontecem em virtude de 
acidentes, da aplicação de medidas que podem enfraquecer ou de fazer desaparecer 
partes que integram a forma urbana, dá como exemplo: o assoreamento de um porto que 
se torna perigoso, a cidade de Bruges é por ele considerada uma cidade morta porque 
decresceu desde a sua criação - entrou em decadência. 
 
Seguidamente, diz que o excesso populacional de algumas zonas, assim como o aumento 
do número de viaturas e sua velocidade, criam problemas graves (o da habitação e o da 
circulação). 
Passa a caracterizar as vias de circulação, a sua importância e os perigos que algumas 
colocam ao homem. Afirma serem insuficientes e inadequadas e tornam as cidades 
acanhadas. 
 
Relativamente aos edifícios/habitações, afirma ser a edificação em altura, quando não é 
acompanhada por um arranjo simultâneo da sua envolvente e como tem vias na sua 
proximidade, um fator que complica a sua qualidade de vida. Muitas vias construídas por 
mais bonitas que possam ser são um mal para a vida urbana – comparando-as a uma flor 
cujo botão separado do ramo: morre sem florescer – também muitas delas complicam o 
sistema de circulação. 
Voltando à habitação, o arquiteto considera-a um dos problemas mais graves existentes 
na maior parte das cidades contemporâneas. Partindo de notas que tirou das aulas de 
Picard, David Moreira da Silva considera um dos tipos de habitação - o casebre - o tipo 
de edificação que simboliza a falta de higiene, a subalimentação, a promiscuidade, a 
propagação de certas doenças (tuberculose, sífilis, paludismo, doenças intestinais, 
mentais, cancro), os vícios (alcoolismo) e o consequente aumento da mortalidade (fala 
pormenorizadamente da mortalidade).  
Afirma ser uma das principais preocupações dos urbanistas a resolução da vida nas zonas 
pobres que devem por isso ser melhorados para permitirem melhores condições de vida 
aos que neles habitam, assinala o facto de os regulamentos serem os mesmos de há 40 
anos. Acusa a existência de um urbanismo que se preocupa com as aparências, o que 
muitas vezes agrava ainda mais os problemas já existentes.  
 
Quando se trata de realizar trabalhos urgentes a partir de um plano de urbanização para 
que o seu funcionamento e rendimento sejam assegurados, já por si só constitui um 
problema. Cita duas expressões, uma de Pascal e outra de Molière, respetivamente: “os 
homens não são anjos nem demónios”; “o homem é, asseguro-vos eu, um animal 
mesquinho”. Neste momento e por considerar que fez um apanhado importante sobre os 
órgãos vitais de uma cidade e suas fraquezas, propõe-se estudar de uma forma mais 
pormenorizada a cidade do Porto 
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pp. 29/83 Capítulo IV 

Exemplo: o Porto 
 
Quanto às origens desta cidade, escreve que se irá cingir a afirmações que se encontram 
documentadas por isso autenticadas. 
Parte do estudo recente e sério de Mendes Correia, sobre os mais antigos vestígios 
encontrados sobre a cidade do Porto, localizando-os longe do centro atual, na zona 
atlântica e remontando à Idade da Pedra Polida, ao Megalitismo, Castreja. Cita vários 
estudiosos de referência com Schmidt, Bosch para situar cronologicamente os mais 
antigos achados. 
 
Explica a origem do nome de Portus cale, através da arqueologia e de fontes linguísticas, 
toponímicas, antropológicas e geográficas. Afirma pertencer o principal núcleo 
ribeirinho, ligado ao comércio da embocadura do Douro, à época romana. 
 
Traça as principais fases da evolução histórica do Porto até ao século XIX, em todas as 
suas vertentes: política, social, económica, demográfica, religiosa, arquitetónica e 
urbanística (habitações, vias, transportes, cartografia …). 
 
Considera ter justificado o título e ser o Porto, uma cidade com uma circulação 
defeituosa, vias estreitas, ventos violentos, fábricas instaladas em sítios inadequados, um  
deficit de  fornecimento de  água potável, uma rede de esgotos incompleta e na qual a 
habitação é o maior inimigo da saúde pública. Questiona-se sobre a razão da persistência 
desta desordem urbana que teima em persistir, atribuindo-a à falta de um plano e não, 
como a maioria das vezes a problemas financeiros. 
 

pp. 84/90 Segunda parte 
Podem-se reanimar as cidades que 
morrem sem se despovoarem? 
 
 
 
Capítulo V 
 

 
Relativamente ao urbanismo, escreve uma citação daquele que é o seu mestre, Marcel 
Poëte, que o considera  uma ciência recente ” O urbanismo é em si próprio uma síntese 
da vida dos homens em sociedade.” notas tiradas na lição nº17  do primeiro ano letivo de 
1935/36) 
 
O arquiteto demonstra, de uma forma detalhada, que a maior parte das cidades atuais, 
através das suas atividades matam e morrem e, por isso coloca as seguintes questões: 
Será necessário evitar as grandes concentrações urbanas? Abrandar o seu dinamismo ou 
essa atividade febril que as caracteriza? 
Afirma a impossibilidade de se estabelecer um juízo de valor, relativamente ao facto da 
cidade poder ser considerada um bem ou um mal, uma vez que ambas podem coexistir e 
ser um falso dado para a resolução dos problemas urbanos. 
 
Atribui ao urbanista a responsabilidade de encontrar uma fórmula que permita ao homem 
ter uma existência equilibrada, a nível moral e físico, na cidade moderna – de acordo 
com o pensamento de Marcel Poëte. Uma época  que considera ser de muito trabalho, de 
grande transformação e evolução devido à ciência, por um lado, e à indústria, por outro, 
devendo ter-se ainda em conta as contribuições artísticas e espirituais … O homem 
enquanto ser inteligente deverá saber aproveitar a máquina sem se tornar seu escravo. A 
tendência de encontrar a unidade através da estandardização é considerado um grave erro 
porque é ilusória, redutora e contrária às manifestações o espírito e da natureza atraída 
pelas infinitas variações.  
Refere a obra de Le Corbusier, a Cidade Radiosa, com ceticismo, considerando possuir 
aquele arquiteto “uma prodigiosa imaginação e atividade fecunda, mas cujas conclusões 
não satisfazem”. Encara a estandardização algo a evitar e que sua defesa corrobora a 
afirmação de Teófilo Gauthier, segundo a qual o útil é desagradável. Pensa que Le 
Corbusier preconiza a cidade verde mas simultaneamente afasta os edifícios dos 
benefícios da natureza, através da criação do espaço exato/necessário através de meios 
científicos e tecnológicos, criando a rua corredor interior que deve substituir a rua 
corredor exterior.  
 
Dos novos grandes centros urbanos, em que a sua população cresce de uma forma rápida, 
o alojamento deve diferir do antigo.  
Afirma ser errado estar a favor ou contra a construção de imóveis em altura, por se não 
gostar deles, ou por uma questão de hábito ou mesmo de educação, uma vez que o 
homem sempre demonstrou ser capaz de se adaptar a novas situações.  
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Justifica a sua capacidade de adaptação a este tipo de residência coletiva se for 
necessário.  
 
Outra questão que considera traduzir negligência, envolve a construção de novas estradas 
por cima das antigas destinadas a veículos lentos e pouco numerosos, numa altura em 
que os automóveis são mais numerosos e rápidos. Todos os responsáveis pela edificação 
da futura cidade devem considerar o tipo de veículos que circulam e poderão circular de 
forma a organizar uma rede viária apropriada. 
Uma cidade que sendo mais mecanizada é sobretudo feita a pensar no homem de sempre 
e por isso necessita ser salubre, ensolarada, alegre, bela, segura para os peões … 
 

pp. 91/94 Capítulo VI 
A solução do problema 

 
Considera que qualquer cidade pode ser reanimada se forem postas em prática as 
medidas adequadas, por todos os responsáveis, de uma forma atempada e enérgica, 
através do recurso a urbanistas e tendo em atenção as diferenças existentes entre as 
cidades, não se devendo generalizar as intervenções, mas ter em conta as especificidades 
de cada urbe.  
Para o arquiteto deve-se fazer um Plano em sucessivas etapas e de forma a respeitar as 
suas características geológicas, climáticas, regulamentações políticas e administrativas, 
religiosas, sociais, económicas, visando a melhoria da cidade. Deve-se eliminar tudo o 
que pode ser prejudicial e que possa prejudicar os seus órgãos vitais – um plano com 
diversos projetos - expressão fiel das necessidades e das disposições/organizações locais, 
regionais, nacionais e por vezes internacionais. Demonstra o respeito pela ideia de 
conjunto, pela observação direta de causas e efeitos, o arquiteto urbanista atento a cada 
órgão vital, à melhor solução para os seus problemas para a reanimar, através da 
colaboração de uma equipa interdisciplinar. 
 

pp. 
95/134 

Capítulo VII 
Esboço para estudos a desenvolver 
Numa cidade a reanimar: O Porto 

 

 
Primeiro - antever todos problemas e encontrar soluções a nível local: localização, 
natureza do solo, clima, população, atividades: cultural/literária e artística; agrícola, 
comercial, industrial e transportes; viária), regional (importância d a província e 
atividades gerais), nacional (importância, atividade) e internacional (situação geográfica 
e relações). O urbanista passa, de seguida, a caracterizar as especificidades de cada 
aspeto anteriormente apontado e analisou todos os procedimentos já realizados  
Ao nível da natalidade elevada e da habitação constata a falta de alojamentos, sendo 
alguns deles detestáveis, embora a tendência seja para melhorar uma vez que o governo 
começou a construir diferentes tipos de edifícios de acordo com a sua localização -central 
ou afastada do centro -, conjuntos de casas que integram bairros económicos – tipo 
cidades-jardins. Dadas as necessidades, o esforço é pouco representativo, faltando 
envergadura nesta tentativa de resolução de falta de habitação, sendo, no entanto, 
louvável o espírito que lhe está subjacente: o de afastar o homem da promiscuidade e da 
morte prematura. Diz existir já um contraste entre as moradias e a antiga caixa imunda, 
mas esta solução implica a existência de muitos transportes económicos e rápidos se se 
quiser que estas moradias sejam futuramente habitadas por aqueles que agora as habitam 
e trabalham no centro da cidade. Diz ser urgente pensar a melhor maneira de dotar 
acidade com esse tipo de transportes. Um plano de conjunto é urgente assim como o 
zonamento ainda desconhecido. Segundo DMS há que privilegiar, na questão da 
habitação, a qualidade de construção, a salubridade, a orientação solar - quer se trate de 
casas individuais isoladas ou geminadas da cidade, da cidade satélite ou de imóveis 
coletivos -, o mais importante é garantir a edificação de habitações sãs. Para isso, é 
necessário que o urbanista aja de uma forma isenta, clarividente e com profundo 
conhecimento das reais necessidades das cidades e dos seus habitantes, conciliando os 
diferentes tipos de imóveis com as pessoas a que se destinam. Mesmo que num país o 
núcleo familiar seja uma característica importante, muitos imóveis coletivos.  
Fala em seguida dos maus hábitos alimentares, de uma normal taxa de mortalidade e 
propõe: estabelecer um vasto plano visando a saúde e a atividade da população, sendo 
necessário por em prática um plano diretor, mandar executar um projeto de urbanização 
(arranjo, embelezamento e expansão) [em notas escreveu os códigos e decretos de 1936, 
demonstrando um conhecimento do direito administrativo]. O estudo destes dois tipos de 
planos, deverão abordar os seguintes aspetos: possibilidade de construção por etapas 
cerca de 5.000 a 10.000 apartamentos em perfeitas condições de habitabilidade; 
publicação por editais, imprensa, rádio e cinema de uma vigorosa campanha contra os 
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   casebres em geral e as “ilhas” em particular. Campanha a atribuir às altas esferas 

administrativas da cidade e à Liga Portuguesa de Profilaxia Social; o saneamento do solo 
desocupado por ilhas insalubres; a criação de, pelo menos, dois parques infantis – um na 
zona oriental e outro na zona ocidental da cidade; a construção de um grande parque ou 
de uma cortina verde para purificação do ar que proteja a cidade dos ventos, por vezes 
muito violentos; a organização da assistência pública em geral; criação de centros de 
apoio social a grávidas mães e a mulheres pobres -assistência moral e material; criação, a 
nível paroquial, de um centro de distribuição de bom leite que pode ser entregue à 
iniciativa privada, mas sob a vigilância de delegados nomeados; luta contra o 
analfabetismo e criação de infantários …; dotar o ensino oficial de um curso sobre 
higiene social e lavores para as jovens. 
A nível cultural caracteriza as estruturas educativas: a nível do ensino artístico, 
universitário, médio, ensino industrial e comercial, devendo quando for possível criar 
edifícios próprios a estes tipos de ensino 
A nível económico, caracteriza os principais centros limítrofes do Porto que praticam a 
atividade agrícola, fala dos transportes e mercados da cidade, da atividade industrial que 
considera pouco representativa, embora se encontre em constante desenvolvimento, 
estando na altura de pensar no zonamento como um instrumento a utilizar na cidade. 
Considera que os transportes deverão pertencer exclusivamente a uma companhia 
detentora de uma rede importante de elétricos. 
Relativamente à atividade comercial, refere que ela é a sua principal atividade, possui um 
antigo porto que apresenta alguns riscos. Os principais produtos descarregados no Porto e 
em Leixões são: ferro, aço, cimento, madeira, carvão, o algodão, a lã, o papel, … 
As vias de comunicação terrestres dificultam a circulação, continua a achar que um 
estudo através do zonamento seria benéfico e que possui na secção de topografia um 
número significativo de grandes engenheiros, devendo ter uma secção de urbanismo, que 
permitiria aos arquitetos melhorar o sistema viário. Questiona-se sobre os esforços que 
resultaram na construção de um centro cívico, a Avenida dos Aliados, e em algumas 
avenidas e ruas da cidade. A preocupação de nada resolver e fazer bonito pode ser mais 
desastrosa e daí a necessidade de elaborar um plano de conjunto com o traçado de vias 
… Fala da dificuldade e perigos da navegação do rio Douro, aproveitar o belo 
enquadramento para dotar a cidade uma zona residencial e de recreio. 
Caracteriza a importância desta cidade a nível regional, a nível administrativo 
económico, turístico, no setor dos transportes e vias de comunicação, propondo algumas 
melhorias a realizar. 
Refere a importância deste centro e contextualiza-o a nível nacional, colonial e 
ultramarino, especificando a importância de Angola (riquezas minerais e agrícolas) na 
economia portuguesa assim como a de todas as ilhas e colónias africanas e asiáticas. 
Considera que sendo um país pequeno na Europa, é grande no mundo. O país tem 
importantes recursos mas que se encontram dispersos, tendo, mais do que qualquer outro 
país, urgência em antever as suas necessidades a nível nacional, como refere UNWIN, a 
necessidade de um arranjo que permitirá à humanidade usufruir dessas riquezas a nível 
pessoal, material, qualidade de vida através da cooperação social [RENARD, Susane – 
La vie urbaine nº 42]. Precisa, tal como noutros países do mundo, de um Gabinete de 
Ordenamento Nacional para orientar e repartir as riquezas de cada região do país, 
reforçando o poder central. Aponta as seguintes medidas a tomar: revisões dos curricula 
na Escola de Belas – Antes e criação de um Instituto ou Escola Superior de Urbanismo; 
A criação de Gabinetes Regionais de Urbanismo; A criação da Federação Nacional de 
Ordenamento; publicação de leis relativas ao loteamento e uma nova lei sobre 
expropriações por utilidade pública.  
Caracteriza, finalmente, a nível internacional ao nível da localização, atividades, relações 
e transportes, propondo as seguintes medidas: eletrificação do sistema internacional de 
caminho-de-ferro; construção de um aeroporto perto da cidade; realizar contractos com 
companhias aéreas de aviação, fazendo escala no Porto. Termina com um agradecimento 
ao corpo de professores do IUUP, a Mr. Sebille e ao IAC. 
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Estrutura da Tese de Urbanismo de David Moreira da Silva para o IUUP 
 
 

Páginas Tema Iconografia 
pp. 28-29.   

Carta da Europa – Porto et Le Reseau Aérien 
Européenne. 

 

 

 
Carta da Europa - Climas 

pp. 30 e 33   

 
Porto pré-histórico – CORREA, Mendes – As 

Origens da cidade do Porto 
 

 

 
Planta parcial do Porto com curvas de nível 

A parte pintada é a que compreende a área que se 
encontra no interior da muralha fernandina 

pp. 34 e 45   

 
 
Porto o antigo burgo. Planta gravada em Londres 

de 1813 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estatística do nº de veículos ligeiros e pesados 
existentes em Portugal em 1924 e 1936 

 

p. 46  

 
Planta Topográfica da cidade do Porto 

 

p. 48  

 
Porto – a Ponte das Barcas, início do século XIX 

 

 
Porto – a Ponte Pênsil (demolida em 1887) 

pp. 49 e 53  

 
Porto. Vista da cidade. Ao fundo a ponte D. Luís 

 

 
Leixões, alargamento da bacia 

p. 54  

 
Gráfico com o Movimento da população das comunidades do Porto e de Matosinhos antes e após a 

abertura do Porto de Leixões 
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Estrutura da Tese de Urbanismo de David Moreira da Silva para o IUUP 
 
 

Páginas Tema Iconografia 
p. 59/71  

 
Planta de casebre tipo A 

 
Planta de casebre tipo B 

pp. 60/63  

 
 
Entrée de la rue 
“Escura” (obscure ou 
sombre” Il ne faut pas 
se fier aux 
apparences”) 

 

 
Rue de S. Sebastião – 
SÉ. Fatigué  l’immeuble 
insalubre estime peut-
être que sa mission est 
terminé et a envie dés 
mesures de s’écrouler 
Mais, “rassurons-nous”,  
mesures ont 
certainement été prises 
pour qu’il ne s’en aille 

 
 
Rue de S. Sebastião – SÉ. 
Pavoisement? Non. L’image 
représente un jardin 
suspendu (comme à 
Babylone …) un poulailler, 
un colombier, un séchoir, et 
même, quelques habitations 
 

 
Rue “Dos Pelames” – 
SÉ, Comme on voit, 
quand il fait beau, le 
“pavoisement” est 
général les ménagères 
font ainsi prévue de leur 
joie. 

pp. 64/67  

 
 
Rue de Pena Ventosa – 
SÉ, Instinctivement, les 
enfants se rassemblent, 
lá  où un furtif mais 
bienfaisant rayon de 
soleil, a “osé” éclairer 
la rue … singulière 
école maternelle 

 

 
 
Ruelle do Anjo da 
Guarda. Enfin dês 
travaux! Oui, mais pour 
conserver l’étroit 
corridor qui porte le 
nom de rue l’Ange 
Gardien 

 
 
Rue “Dos Mercadores” (rue 
dês Marchands) SÉ, Ici tout  
était pourri. La séparation 
de l’homme, de son taudis, 
fut rendue possible par la 
menace de mort imminente 
que celui-ci a fini par 
devenir à l’égard de ses 
habitants 

 

Rue “Dos Mercadores 
(suite), cette image 
complète la précédente. 
Ni façade principale, ni 
postérieure: il ne reste 
plus que les mitoyens et 
un toit! Le tout est à 
vendre 

pp. 68/69  

 
(changement de paroisse … Même spectacle) 
Miragaia – seuls, cês taudis  ont le pouvoir de 
chasser leurs habitants, par le menace 
d’écroulement 

 
 

MIRIGAIA – le Portique 

pp. 70, 
72, 80, 

81 

 

 
Rue “Armenia” – 
MIRAGAIA  Il n’y a pas 
encore longtemps que 
des habitants de cette 
zone sordi ont été 
arrachées à la lèpre 

 
Ecurie ou porcherie? Ni 
l’une ni l’autre. La 
photo représente une 
“ilha” du quartier St – 
Victor 

 
 

 
Av. Dos Aliados – les 
Façades principales 

 

 
Av. Dos Aliados L’ 
envers du décor!  
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Estrutura da Tese de Urbanismo de David Moreira da Silva para o IUUP  
 

Páginas Tema Iconografia 
pp. 120/121  

  
 

pp.119/123  

 
Mapa - Província do Entre-Douro-e- Minho 

 
Postais – Douro e barco Rabelo 

pp. 124 /82  

 
Postais - Santuário Bom Jesus 

Carros de Bois – Ribeira, Porto 
Buçaco 

 

 
Postal-  a Foz – La Plage 

 

p. 94  

 
 

Porto – Foto Beleza 
 

p. 100/126  

 
Rose des Vents en Heures 1935 

 
Via de comunicação e passeios para os peões 

pp.128/129  

 
R/CH para vias de circulação lenta, escala 0,001 P.  

 
Plano do subsolo Vias de circulação rápida escala 0,001 PM 

pp.130/132  

 
Carta Corográfica de Portugal 

 
Império Colonial Português - Portugal não é um País pequeno 
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MARIA JOSÉ MARQUES DA SILVA MARTINS - ESBAP 
 

AESBAP – LIVRO DE MATRÍCULA NOS CURSOS ESPECIAIS –  
COTA 378-0037v e 0038 Nº 38 (Programa da reforma de 1931/32) 

 
Ano Letivo Ano Cadeiras/Partes Exames 

1933/34  1º 

1ª/1ª parte –  Elementos de geometria descritiva; perspetiva; teoria das 
sombras.  

2ª/ 1ª parte – Estilos Ornamentais; ornamentação do natural – estudo 
comparado (desenho e modelação).  

3ª/1ª parte – Desenho de figura do antigo (cabeça e torso).  
8º 1ª parte – ordens e trechos arquitetónicos (desenho a traço e 
aguarelado)  

13ª /1ª parte – Álgebra; geometria analítica, trigonometria plana.  

11º/1ª parte - História  

1934/35 2º 

1ª/2ª parte – Geometria Descritiva; estereotomia. 15 valores 
3ª/2ª parte – Desenho de figura do antigo (estátua) 16 valores 
3.ª/3.ª parte - Desenho do modelo vivo 16 Valores 
4ª/1ª parte – Arquitetura – edifícios e monumentos da antiguidade 
(desenho a traço aguarelado); elementos analíticos. 17 valores 

11ª/1ª parte – História; geografia histórica; etnografia.  
13ª/2ª parte – elementos de cálculo integral e diferencial; mecânica. 15 valores 

1935/36 
 3º 

2ª/2ª parte –Estilização; composição ornamental 16 valores 
4ª/2ª parte – Arquitetura – elementos analíticos; pequenas 
composições 18 valores 

9ª/1ª parte – História da arte na Antiguidade 16 valores 

14ª/1ª parte – Estática gráfica; resistência de materiais. Estabilidade 
(aplicações no ferro, à pedra e à madeira). 16 valores 

14ª/3ª parte - Topografia 14 valores 

1936/37 
 4º 

4ª/3ª parte – Arquitetura - composição 17 valores 
8ª/2ª parte –Prática da construção (estudos parciais e pequenos 
projetos de conjunto); salubridade de edificações. 16 valores 

9.ª /2.ª parte – Arte Medieval e Moderna 18 valores 
14ª/2ª parte – Construções metálicas; betom armado 16 valores 

 
 

* colegas Agostinho Rica Gonçalves; Bilhelme Correia dos Santos; Cassiano Barbosa d’Abreu e Lima Lopes 
Rodrigues; Bernardino Bastos Fabião 
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MARIA JOSÉ MARQUES DA SILVA MARTINS -ESBAP 
 

AESBAP – Cota 284 – LIVRO DE INSCRIÇÃO NOS CURSOS SUPERIORES 
ANO LETIVO 1937/1938 

 
Época 

Concursos 
Natureza dos Concursos 

Pautas de Entrada Datas 
Concursos 

Datas 
julgamento

s 
Recompensas Pontos Valores 

1º 
Período 

Projeto grande composição 
4ª Parte 

6/11/1937 8/01/1938 1ª menção 1 14 

Esboceto grande composição 
Comunidade hospitaleira 

16/12/1937 8/01/1938 2ª menção ½ ponto 12 

2º 
Período 

Projeto grande composição 
4ª cad 4ª Parte 

20/01/1938 26/04/1938 1ª medalha 3 20 

Esboceto grande composição 7/04/1938 26/04/1938 1ª menção 1 16 

3º 
Período 

Projeto de Urbanização 20/05/1938 3/06/1938 2ª medalha 1 18 
Esboceto de grande 
composição 

20/05/1938 3/06/1938 2ª menção ½ ponto 12 

4º 
Período 

Projeto de composição 
decorativa 

28/06/1938 20/07/1938 1ª medalha 1 18 

Projeto de construção geral 
8ª cadeira 3ª parte 

28/06/1938 30/07/1938 1ª menção 1 16 

10ª cadeira 1ª parte – teórico 
de Arqueologia artística 
geral e portuguesa 

28/06/1938 20/07/1938 2ª medalha 1 16 

10ª cadeira 2ª parte 
concursos de Arqueologia 
artística 

 26/04/1938 2ª medalha 1 16 

TOTAL     11 17 
 

 
ANO LETIVO 1938/1939 

 
Época 

Concursos 
Natureza dos Concursos 

Pautas de Entrada 
Datas 

Concursos 
Datas 

julgamentos Recompensas Ponto Valores 

1º 
Período 

Projeto grande composição 
Uma igreja Paroquial $ª cad 
4ª parte 

5/04/1938 9/01/1939 2ª medalha 2 17 

 
4ª cadeira (4ª parte) Grandes composições; concursos de projetos definitivos e esbocetos, concursos de urbanização; 
concursos de composição decorativa 
8ª cadeira (3ª parte) Concursos de projetos de construção geral 
10ª cadeira (1ª parte) – Curso teórico de Arqueologia Artística, geral e portuguesa/ 2ª parte: Concursos de 
arqueologia 
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Documentos de Maria José Marques da Silva Martins - aluna da Escola de Belas Artes do Porto 

 
 

Bilhete de Identidade de aluna da EBAP de Maria José Marques da Silva Martins 
Ano letivo de 1935/36. FIMS/MSMS/3746 

 
 

Diploma de Arquiteta Maria José Marques da Silva Martins, com a menção de 
ter obtido 18 valores (distinta) passado em 17 de Agosto de 1943. 

FIMS/MSMS/2583 
 

 
Diploma de Sócia Honorária da Sociedade Martins Sarmento 

FIMS/MSMS/2541 
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Documentos de Maria José Marques da Silva Martins - aluna da Escola De Belas Artes do Porto 

 
 

 
Maria José Colegas do curso de Arquitetura e professor 

Acácio Lino. FIMS/MSMS/Foto3424 

 
Maria José, Colegas do curso de Arquitetura. 

FIMS/MSMS/Foto3501 
 

Maria José da Silva Martins numa aula da EBAP [1934?] 
professor Manuel Marques. FIMS/MSMS/Foto6009 

Maria José Marques da Silva Martins num aula da EBAP 
[1934?] professor Manuel Marques. FIMS/MSMS/Foto6010 

 
 

 
 

 

 Maria José Marques da Silva Martins – defesa da prova Final do Curso Superior de Arquitetura Civil, [junho 1943]. 
FIMS/MSMS/Foto2041 
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Notícia da conclusão do curso de Arquitetura de Maria José Marques da Silva Martins - FIMS/MSMS/1153 

 
Periódico não identificado 
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 Caderno de Apontamentos da EBAP de Maria José Marques da Silva Martins. FIMS/MSMS/1550 
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DESENHOS ACADÉMICOS DE MARIA JOSÉ MARQUES DA SILVA MARTINS NA EBAP 

Curso Especial de Arquitetura 

 

1933/1934 -1º ANO: 
 
1ª CADEIRA – 1ª parte: Elementos de Geometria Descritiva; teoria das Sombras 

 
 Geometria Descritiva. Assinado: Maria José Marques da Silva, 26-XII-33. FIMS/MSMS/1550-0004 

 

 
 Elementos de geometria  

Assinado: Maria José Marques da Silva, 20-XI-1933.   

FIMS/MSMS/1915-4074 
 

 

 
 

 Perspetiva - Exame Final  
Assinado: Maria José Marques da Silva, 9 VII 1934. 

FIMS/MSMS/1915-4081 
 

 

 
 

Sombra de um Cruzeiro 
Escala 1:6 - Teoria das Sombras - Assinado: M. J. Marques da Silva, 

31-VI-1934. FIMS/MSMS/1915-4076 
 

 

 
 
Exame Final em Teoria das Sombras, Assinado: M. J. Marques da Silva, 

10 de Julho de 1934. 
FIMS/MSMS/1915-4073 
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DESENHOS ACADÉMICOS DE MARIA JOSÉ MARQUES DA SILVA MARTINS NA EBAP 

Curso Especial de Arquitetura 

 

1933/1934 - 1º ANO: 
 
2ª CADEIRA – 1ª parte: Estilos Ornamentais; ornamentação do natural (estudo comparado/desenho / modelação) 
 

 
 

Desenho e modelação 
Assinado: Maria José Marques da Silva, s/d. 

FIMS/MSMS/3807 
 

3ª CADEIRA – 1ª Parte Desenho de Figura do antigo (cabeça e torso)  
 

 
 

Desenho de Figura do Antigo - Cabeça 
Assinado: M. J.M.S., 1934. 

FIMS/MSMS/3129 

 

 
 
 

Desenho de Figura do Antigo - Cabeça 
Assinado: Maria José Marques da Silva, 1934. 

FIMS/MSMS/3275 
 

 
 

 
 
 

Não assinado, s/d. 
FIMS/MSMS/3808 
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DESENHOS ACADÉMICOS DE MARIA JOSÉ MARQUES DA SILVA MARTINS NA EBAP 
Curso Especial de Arquitetura 

 

1933/1934 - 1º ANO: 
 
8ª CADEIRA –  1ª Parte Ordens e Trechos Arquitetónicos (Desenho a traço aguarelado)  
 

 
 

Sobreposição das Ordens 
Assinado: M. J. Marques da Silva 27-VI-34. 

FIMS/MSMS/1913-3278 

 

 
 
 

Base da Coluna Ática 
Assinado: M. J. Marques da Silva, s.d. 

FIMS/MSMS/ 1913-0071 
 

 
 

Ordem Dórica - escala 0,05 P. M 
Assinado: Maria José Marques da Silva, s.d. 

FIMS/MSMS/1913-04072 

 

 
 

Ordem Jónica – escala 0,04 P. M. cópia de 0,021 
Assinado: Maria José Marques da Silva, s.d. 

FIMS/MSMS/1913-04073 
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DESENHOS ACADÉMICOS DE MARIA JOSÉ MARQUES DA SILVA MARTINS NA EBAP 

Curso Especial de Arquitetura 

 

1933/1934 - 1º ANO: 
 
8ª CADEIRA – 1ª Parte Ordens e Trechos Arquitetónicos (Desenho a traço aguarelado)  
 

 
 

Teatro de Marcellus 
Assinado: M. J. Marques da Silva, 28 de Julho de 1934. 

FIMS/MSMS/1913-4073 
 

 

 
 

Ordem Dórica 
Assinado: Maria José Marques da Silva, s.d. 

FIMS/MSMS/1913-4314 
 

1934/1935 -2º ANO: 
 

1ª CADEIRA –  2ª  Parte Geometria Descritiva; Estereotomia 
 

 
Assinado: Maria José Marques da Silva 

31-X-1934. 
FIMS/MSMS/1550-0003 

 

 
 

 
 

Assinado: M. J. Marques da Silva 
5-XI-1934. 

FIMS/MSMS/1550-0005 
 
 

 
 

 
 

Assinado: Maria José Marques da Silva 
16-XI-1934. 

FIMS/MSMS/1550-0022 
 

 

 
 

Assinado: Maria José Marques da Silva 
22-XII-1934. 

FIMS/MSMS/1915-4078 

 

 
 

Estereotomia de Uma Abóbada. Assinado: 
Maria José Marques da Silva, 20-VI-1935. 

FIMS/MSMS/ 1915-4077 

 

 
 

 
Estereotomia de uma abóbada. Assinado: Maria 

José Marques da Silva 25-6-1935. 
FIMS/MSMS/1915-4079 
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DESENHOS ACADÉMICOS DE MARIA JOSÉ MARQUES DA SILVA MARTINS NA EBAP 
Curso Especial de Arquitetura 

 

1934/1935 -2º ANO: 
 
1ª CADEIRA –  2ª Parte Geometria Descritiva; Estereotomia 

 

 
 

Assinado: Maria José Marques da Silva, s.d. 
FIMS/MSMS/1915-4082 

 

 
 

Assinado: Maria José Marques da Silva13 04 1935. 
FIMS/MSMS/ 1915-4084 

 
1934/1935 - 2º ANO: 
 
3ª CADEIRA –  2ª Parte – Desenho do Modelo Vivo 
 

 
Assinado M. J.M.S, s/data. FIMS/MSMS/3810 

 

1934/1935 - 2º ANO: 
 

4ª CADEIRA – 1ª Parte – Arquitetura – edifícios e monumentos da Antiguidade/desenho a traço aguarelado; 
elementos analíticos. 
 

 
 

Entrada principal de um Campo Desportivo 
Assinado: Maria Marques da Silva, 29-VII-1935. 

FIMS/MSMS/2054 
 

 

 
 

2ª Medalha Motivo central de Escadaria, Escala 0,04 P.M. 
Assinado: Maria José Marques da Silva, 

 11- VI 1935. 
FIMS/MSMS/ 1928-2598  

 

Lisandra
Texto digitado

Lisandra
Texto digitado

Lisandra
Texto digitado

Lisandra
Texto digitado
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DESENHOS ACADÉMICOS DE MARIA JOSÉ MARQUES DA SILVA MARTINS NA EBAP 

Curso Especial de Arquitetura 

 

1935/36 – 3º Ano: 
   
2ª cadeira 2ª parte - Estilização; Composição Ornamental? 
 

 
 
 

 

Estudo Uma Coluna Decorativa 1935. 
FIMS/MSMS/2605-4561 

 

 
Estudo Uma Coluna Decorativa 1935. 
FIMS/MSMS/ 2605-4565 

 

 
 Uma Coluna Decorativa, Escala 0,03 P. M. Não 

Assinado, 23-05-1935. 
FIMS/MSMS/2605-2605 

1935/1936 - 3º ANO: 
 

4ª CADEIRA –  2ª Parte – Arquitetura elementos analíticos; pequenas composições 
 

 
 

Um Muro Monumental, Não Assinado 1935. 
FIMS/MSMS/1949-2595 

 

 
 

 Um muro Monumental, Planta, corte e alçado Assinado: Maria José 
Marques da Silva 7-12-1935. 

FIMS/MSMS/1949 
1935/1936 -3º Ano: 
 

- 4ª cadeira Arquitetura Pequenas composições? 
 

 
Estudo de uma Arcada Planta, Corte e alçado, Escala 0,02 P. M 

Assinado: Maria José Marques da Silva, 1936. FIMS/MSMS/ 1935- 2591 
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DESENHOS ACADÉMICOS DE MARIA JOSÉ MARQUES DA SILVA MARTINS NA EBAP 

Curso Especial de Arquitetura 

 

1936/1937 - 4º ANO: 
 

4ª CADEIRA – 3ª Parte – Arquitetura – Composição 
 

 
Estudo para Uma Casa Oficina de um 

Artista Pintor 
Não assinado, 1936. 

FIMS/MSMS/1934-04337 

 

 
Estudo para Uma Casa Oficina de um 

Artista Pintor 
Não assinado, 1936. 

FIMS/MSMS/1934-4333 

 

 
 

Estudo para Uma Casa Oficina de um Artista Pintor 
Não assinado, 1936. 

FIMS/MSMS//1934-4336 

 

 
 
 
 
 
 

Estudo para Uma Casa Oficina de um 
Artista Pintor. S/a., 1936. 
FIMS/MSMS/1934-4334 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Estudo para Uma Casa Oficina de um 
Artista Pintor 1936. 

FIMS/MSMS/1934-2586 
 

 

 
 

Uma Casa Oficina de um Artista Pintor, Corte e planta, 
Escala 0,01 P. M. Assinado: M. J. Marques da Silva 14-

12-1936. FIMS/MSMS/1934-2586 
 

 
 

 
 

Um Museu, Escala 0,04 P.M.  
Assinado: Maria José Marques da Silva, 1936. 

FIMS/MSMS/1940-2589 

 

 
Um Museu, Escala 0,01P.M.  

Assinado: Maria José Marques da Silva, 1936.  
FIMS/MSMS/1940- 2580 
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DESENHOS ACADÉMICOS DE MARIA JOSÉ MARQUES DA SILVA MARTINS NA EBAP 
Curso Especial de Arquitetura 

 

1936/1937 - 4º ANO: 
 
4ª Cadeira – 3ª parte -Arquitetura Composição 

 

 
 

Paços do Concelho Fachada Principal -, Assinado: Maria José 
Marques da Silva, 20-III-1937. FIMS/MSMS/2291-2604 

 

 
 

 
 
 

Paços do Concelho, – Plantas Escala 0,01 P. N. Assinado: Maria José 
Marques da Silva, 20-III-1937. FIMS/MSMS/2291-2587 

4º Ano - 4ª cadeira 3ª parte Arquitetura composição 
 
 

 

 
 
 
 

Um Pavilhão de Caça, esboceto de exame 4º 
ano 

Assinado: Maria José Marques da Silva, 
1937?. 

FIMS/MSMS/1946-4595 

 
 

 

 
 
 

Um Pavilhão de Caça, esboceto de exame 4º 
ano 

Assinado: Maria José Marques da Silva, 
1937?. 

FIMS/MSMS/1946-4348 

 

 
Um Pavilhão de Caça, esboceto de exame 4º 
ano, Escala 0,01 PM Assinado: Maria José 

Marques da Silva, 1937? 
FIMS/MSMS/1946-2597 

4ª Cadeira – 3ª parte -Arquitectura Composição - Exame Final do curso de Arquitetura -2ª Medalha 
 

 
 

 Biblioteca Municipal (Fachada), 2ª Medalha, Fachada, Escala 0,02 P. M. 
 trabalho de exame final do 4º ano do curso de arquitetura – 1937.  FIMS/MSMS/1937-0005 
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4ª Cadeira – 3ª parte -Arquitetura Composição - Exame Final do curso de Arquitetura -2ª Medalha 
 

 
 

Biblioteca Municipal planta do pavimento Principal, 2ª medalha. 
Escala 0,01 P.Mº. Trabalho de exame final do 4º ano do curso de 

arquitetura. Assinado: Maria José Marques da Silva, 1937. 
FIMS/MSMS/1937-2031 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Biblioteca Municipal (plantas do subsolo, dos tetos e coberturas), 2ª Medalha. 
Trabalho de exame final do 4º ano do curso de arquitetura. Assinado: Maria 

José Marques da Silva, 1937. FIMS/MSMS/1937-2608 

 

 
 

Biblioteca Municipal, Corte Transversal, 2.ª medalha. Escala 
0,02 P. M.. Trabalho de exame final do 4º ano do curso de 
arquitetura Assinado Maria José Marques da Silva, 1937 - 

FIMS/MSMS/1937-2034 

 

 
 

Biblioteca Municipal, Corte Longitudinal, 2ª medalha. Escala 0,02 P. M. 
Trabalho de exame final do 4º ano do curso de arquitetura. Assinado Maria 

José Marques da Silva, 1937 –  
FIMS/MSMS/1937-2048 

 

1936/1937 - 4º ANO: 
 
14ª Cadeira - 2ª Parte Construções metálicas; betom Prática de construção?8ª 2Parte Prática de Construção? 
 

 
 

 
Exame Final de Construção- 1937 

FIMS/MSMS/1932-2606 

 

 
 

Exame Final de Construção- Escala : 0, 10 P. M , 1937 
FIMS/MSMS/1932-2607 
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DESENHOS ACADÉMICOS DE MARIA JOSÉ MARQUES DA SILVA MARTINS NA EBAP 
 

Curso superior de Arquitetura 
 

Ano Letivo de 1937/38 
1º Período 4ª cadeira 4ª  parte–Projeto esboceto de Grande Composição 

 

 
 

 Baptistério Estudo, 
 Não Assinado. FIMS/MSMS/ 1950-4576 

 

 

 
 

Baptistério Estudo, Não Assinado. FIMS/MSMS/1950-4578 
 

 
 

 Baptistério, Escala 0,01 P.M. Assinado: Maria José Marques da Silva, 22 
XII 1937. FIMS/MSMS/1950-3263 

 

 
 

 
 
 

Baptistério, planta e corte, Escala 0,01 P.M. 
Assinado: Maria José Marques da Silva, 22 XII 1937. 

FIMS/MSMS/ 1950-3263 

2º Período – Projecto e Esboceto Grande Composição 
 

 
 
 
 
 
Um Museu Histórico -1ª Medalha. 

Não assinado.  
 FIMS/MSMS/1942-4325 

 

 
 
 

 Um Museu Histórico -Fachada Principal- Curso 
superior 1ª Medalha, Assinado: Maria José 
Marques da Silva, 20 de Janeiro de 1938. 

FIMS/MSMS/1942-2599 

 

 
 
 

Um Museu Histórico, Planta- Curso superior 
1ªMedalha,Assinado: Maria José Marques da Silva, 

20 de Janeiro de 1938. FIMS/MSMS/1942-2603 

 



Maria do Carmo Marques Pires             O Ateliê de Arquitetura/Urbanismo de David Moreira da Silva e Maria José Marques da Silva Martins
                             VISIBILIDADE DA MEMÓRIA 

           II VOLUME 
 

- 116 - 
 

DESENHOS ACADÉMICOS DE MARIA JOSÉ MARQUES DA SILVA MARTINS NA EBAP 
Curso Superior de Arquitetura 

 

 
 

 Um Museu Histórico. FIMS/MSMS/ Foto3493 

3º Período 4ª cadeira 4ª parte – Projeto de Urbanização   
 

 
 

 Um Parque e Esplanada de um Templo de Peregrinação, 2ª Medalha, 
Escala 0,002 PM 

Assinado: Maria José Marques da Silva, 20 05 1938  
 FIMS/MSMS/1921-2592 

 
 
 
 

 
 
DUQUESNE, Eugène-Joseph-Armand – Une Église votive dans un 

lieu de pèlerinage célèbre, Grand Prix de Rome, 1897 
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DESENHOS ACADÉMICOS DE MARIA JOSÉ MARQUES DA SILVA MARTINS NA EBAP 
Curso Superior de Arquitetura 

 
 
4º Período – 10ª Cadeira 2ª parte Arqueologia Artística 2ª medalha 
 

 
 

Estudo, Não Assinado, 1938. 
FIMS/MSMS/1953-4591 

 

 

 
 
 
 

Projecto de Restauro de Igreja Demolida, Cortes, planta, Escala 0,02 P.M. 
Assinado: Maria José Marques da Silva, 26/07/1938. 

FIMS/MSMS/1953-2588 

 

ANO LETIVO de 1938/39 
1º Período Curso superior - Projeto Grande composição 1938/1939 UMA IGREJA PAROQUIAL 

 

 
 

 
Uma Igreja Paroquial, Fachada principal, 
2ª medalha, Escala 0,008 P.M. Assinado: 

Maria José Marques da Silva, 5 de Maio de 
1938. 

FIMS/MSMS/1933-2587 
 
 
 

 
 

 
 

 
Uma Igreja Paroquial, Corte Transversal, 
Escala 0,008 P.M. 2ª medalha, Assinado: 
Maria José Marques da Silva5 de Maio de 

1938. 
FIMS/MSMS/1933-2594 

 
 

 

 
 
Uma Igreja Paroquial, Planta,2ª 
medalha, Assinado: Maria José 
Marques da Silva5 de Maio de 

1938. 
FIMS/MSMS/1933-2594 
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Programas dos Concursos/Exames em que participou Maria José Marques da Silva Martins na EBAP 
Curso Especial de Arquitetura 

Entrada principal de um Campo Desportivo 
Ano Letivo de 1934/35 

29-VII-1935 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

FIMS/MSMS/2583 
 
 

 

 

2º ANO: 
4ª CADEIRA – 1ª Parte – Arquitectura – edifícios e 
monumentos da Antiguidade; elementos analíticos 
 
Desenho a tinta-da-china e aguada. 
 
Memória Descritiva: 
A Entrada principal dum campo desportivo: 
 
Projecta-se a entrada principal dum campo desportivo pela 

qual se acede da via publica ao amplo recinto, em que são 

erigidas às várias edificações desportivas. 

Ler-se-há dado um aspecto monumental, em função da 

grande da grande e principal importância do Estádio. 

A entrada é aberta num muro de vedação que na parte em 

que existe, à frente da via pública, é feita de cantaria.  

Todo o motivo que constitui a entrada, é igualmente de 

cantaria e tem uma abertura em arco pleno. 

Tem além disso, externamente colunas dispostas 

lateralmente e pela parte superior uma inscripção 

adequada. 

A dimensão, em largura do motivo da entrada é de 14m, 

tendo o muro que o ladeia 5m de altura. 

Os esbocetos, que devem ser presentes para rubrica do 

professor até dia 18, constarão planta, fachada principal e 

corte perpendicular a esta à escala de 0,005 P. M. 

O projecto definitivo constando dos mesmos desenhos 

apresentados numa só folha terá a fachada principal e 

corte, colocados lado a lado à escala de 0.m02 P. M. e 

planta à escala de 0.m01 por metro. 

Os desenhos serão passados a tinta-da-china e 

aguarelados, devendo ser indicado o aparelho de fachada e 

corte. 

FIMS/MSMS/3555 
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Programas dos Concursos/Exames em que participou Maria José Marques da Silva Martins na EBAP 
Curso Especial de Arquitetura 

Uma escadaria de Honra 2ª Medalha 
Ano Letivo de 1934/35 

11-VI-1935 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

FIMS/MSMS/1928-2598  
 

 

 

2º ANO: 
4ª CADEIRA – 1ª Parte – Arquitectura – edifícios e 
monumentos da Antiguidade; elementos analíticos 
 
 
Escalas 
Alçado 0,04 P. M 
Planta   0,01 P. M 
Corte    0,02 P.M 
Desenho a tinta da China e aguada 
 
Memória Descritiva 
 
Uma escadaria de Honra 

Esta escadaria disposta num hall de um importante 

edifício, daria acesso a uma galeria situada na parte 

superior. 

A importância do hall, compreendendo a escadaria, 

teia cerca de 60m2. 

O motivo principal do concurso, seria a coluna” 

nascença da guarda” 

Pede-se uma planta de conjunto e um corte do hall 

com a respectiva escadaria desenhada à escala de 

0,02 P.M. e a execução em barra, do motivo 

principal do concurso, metade da do tamanho 

natural. 

 

 

FIMS/MSMS/3555 
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Programas dos Concursos/Exames em que participou Maria José Marques da Silva Martins na EBAP 
Curso Especial de Arquitetura 

Uma Coluna Decorativa 
Ano Letivo de 1935/36 

23-05-1935 

 
  

  
 

 

 

 
 
 
 

 

 
FIMS/MSMS/2605-2605 
 

 

 

2º ANO: 
4ª CADEIRA – 1ª Parte – Arquitectura – edifícios e 
monumentos da Antiguidade; elementos analíticos 
 
Desenho a tinta-da-china e aguada 
 
Escala 0,03 P.M. 
Memória Descritiva: 
 
Uma Coluna Decorativa 
 
 
Esta coluna destinada ao remate da parte elevada de 

uma praça publica será cercada sem interposição de 

entablamento por uma  estátua em bronze. O capitel 

da coluna será [ilegível] da ordem coríntia, tendo 

folhagens e volutas. A coluna terá um de diâmetro na 

base. Será de pedra dura ou mármore, canelada se a 

pedra for branca, não canelada quando for de cor. 

Assentará sobre um soco ou pedestal repousando o 

seu termo sobre sapata ou envasamento. O solo em 

volta será lageado. 

 Os esbocetos a entregar no dia 9 de Maio constará 

da planta da coluna e da elevação do conjunto à 

escala de 0,01 por metro. 

O projecto definitiva a entregar no dia 31 de Maio 

constará dos seguintes desenhos: Planta com 

indicação da base, soco e lageado à escala de 0,0125 

por metro. A elevação a 0,03 por metro. 

 
FIMS/MSMS/3555 
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Programas dos Concursos/Exames em que participou Maria José Marques da Silva Martins na EBAP 
Curso Especial de Arquitetura 

Um muro monumental 
Ano Letivo de 1935/36 

7-12-1935 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

FIMS/MSMS/ 1949-2595 

 

3º ANO: 
4ª CADEIRA –  2ª Parte – Arquitectura – edifícios e 
monumentos da Antiguidade; elementos analíticos 
 
Corte, alçado e planta 
Desenho a tinta-da-china e aguada 
 
Escala 0,04 P. M 
Memória Descritiva: 
 
Um muro monumental 
Uma praça pública dividida em vários recintos é cercada 

no perímetro duma das suas partes componentes por um 

muro monumental. Esse muro fazendo vedação é 

composto de elementos de decoração formando 

contrafortes. Tal é a concepção dos muros que 

encerravam os recintos antigos: colunas isoladas do 

muro com pedestais e entablamentos fazendo avanços 

salientes; o intervalo entre essas colunas pode conter; 

nichos; painéis; esculturas e tudo que pode concorrer 

para o aspecto monumental do muro a decorar. 

Um ático coroará o entablamento da ordem. É permitida 

a maior liberdade dos elementos a empregar nos avanços 

salientes ou contrafortes, quer em colunas ou pilastras 

agrupadas quer em quaisquer outras combinações de 

contrafortes A parte a representar do muro 

compreenderá um motivo corrente formando o ângulo. 

A única dimensão dada é a de eixo a eixo de cada motivo 

corrente e que é de 5m. 

Os esbocetos serão feitos à escala de 0,005 P. M. e serão 

entregues para rubrica do professor no dia 31 do 

corrente. Compõem-se de planta, alçado e corte (feito no 

eixo da parte em vão). 

O trabalho a entregar constará dos mesmos desenhos a 

tinta e aguarelados à escala de 0,04m P. M. O alçado 

indicará o arranque do motivo vizinho e terá o aparelho 

das pedras indicado. 

FIMS/MSMS/3555 
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Programas dos Concursos/Exames em que participou Maria José Marques da Silva Martins na EBAP 
Curso Especial de Arquitetura 

Estudo de uma arcada 
Ano Letivo de 1935/36 

1936 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

FIMS/MSMS/1935-2591 
 
 

 

 

3º ANO: 
4ª CADEIRA 2ª parte – Arquitectura – pequenas 
composições 
 

Cortes e planta 
Escala 0,02 P. M 
Desenho a tinta-da-china e aguada 
 

Memória Descritiva: 
 
Um estudo de arcada 
 

No centro da fachada geral d’um edifício importante 

há um corpo de construcção com a altura de 8metros 

do solo ao nível superior do terraço de cantaria. 

Esse corpo de construcção [encerra] um vestíbulo 

ligando a via publica a um[pátio] d’honra. 

O vestíbulo comunica com a via publica por uma 

larga arcada, fechada por gradeamentos, permitindo 

a passagem de carros e de grande afluência. 

Esta arcada, compreendendo os motivos decorativos 

que a acompanham, ocupará uma largura de 6 

metros em fachada. 

A espessura do corpo de construcção é de 10 a 12 

metros 

Faz-se para os esbocetos. A planta e o corte sobre 

toda a espessura do corpo da construcção, a fachada 

exterior da arcada com a arquitectura que a cerca à 

escala de 0,01 P. M. Para projecto os mesmos 

desenhos sendo a planta o 0.01 por metro, fachada e 

corte a 0,mo2 P. M. 

O aparelho será exactamente traçado e as sombras. 

O esboceto será entregue para rubrica do professor 

até ao dia 5 de Maio de 1936 e o projecto no final do 

período, 30 do mesmo mez. 

FIMS/MSMS/3555 

 
 

 

 



Maria do Carmo Marques Pires             O Ateliê de Arquitetura/Urbanismo de David Moreira da Silva e Maria José Marques da Silva Martins
                             VISIBILIDADE DA MEMÓRIA 

           II VOLUME 
 

- 123 - 
 

Programas dos Concursos/Exames em que participou Maria José Marques da Silva Martins na EBAP 
Curso Especial de Arquitetura 

Uma Casa Oficina de um Artista Pintor 
Ano Letivo de 19336/337 

14-12-1936 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

FIMS/MSMS/1943-2586 
 

 

 

4º ANO: 
4ª CADEIRA 3ª parte – Arquitectura – Composição 
 
Corte e planta 
Escala 0,01P. M 
 
Desenho a tinta-da-china e aguada 
 
 
Memória Descritiva: 
 
A casa oficina de um artista pintor 

Esta oficina, situada num parque pitoresco ficaria a 

pequena distância da habitação do artista e teria 

entrada por uma servidão secundária da propriedade. 

Compreenderia: 

Uma sala oficina particular com quarto de repouso e 

lavabo; 

Uma sala-oficina para dar aula a alguns alunos, tendo 

entrada especial, vestiário, lavabo e W.C. 

Um vestiário para modelo com sala de arrumos. 

As salas oficinas serão iluminadas, parte por cima 

parte por largas aberturas, com luz do norte ou 

nordeste. 

Aproveitar-se-ha espaços livres no jardim para estudos 

ao ar livre. 

A maior dimensão da construcção, propriamente dita, 

não deverá exceder 28 metros. 

O projecto a entregar para julgamento constará dos 

mesmos desenhos à escala de 0m,02 P. M. 

Os esbocetos serão entregues para rubrica corrente e 

os projectos antes de férias. 

Constarão de: planta, fachada norte e corte à escala 

0,01 P.M. 

FIMS/MSMS/3555 
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Programas dos Concursos/Exames em que participou Maria José Marques da Silva Martins na EBAP 
Curso Especial de Arquitetura 

Um Museu 
Ano Letivo de 1936/37 

1936 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

FIMS/MSMS/1940-2589 / FIMS/MSMS/1940-2580 
 

 

 

4º ANO: 
4ª CADEIRA 3ª parte – Arquitectura – Composição 
 
Corte e planta 
Escala 0,01P. M 
 
Desenho a tinta-da-china e aguada 
 
 
Memória Descritiva: 
 
Um pequeno Museu de Escultura Comparada? 
 
Na proximidade de um grande edifício a que foi feita a 

reconstrucção e de que sobejou um certo número de 

fragmentos de escultura e arquitectura dignos de 

conservação, pretende-se erigir uma pequena edificação 

destinada a resguardar e a expôr esses objectos, assim 

como a outros de idêntica natureza a colecionar na 

região rica de antiguidades romanos. A edificação 

ficaria situada numa ampla Praça e seria construída de 

cantaria de granito da região. 

Constaria de uma sala de exposição suficientemente 

iluminada por luz natural e precedida por um pórtico 

aberto, tendo possivelmente um ou dois gabinetes e 

escada. 

A sala de exposição terá cobertura de telhado, podendo 

esta envolver o pórtico que também, poderá ter outra 

cobertura duma só água ou terraço. 

O pórtico será abobadado. 

 

 

FIMS/MSMS/3555 
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Programas dos Concursos/Exames em que participou Maria José Marques da Silva Martins na EBAP 
Curso Especial de Arquitetura 

Um Pavilhão de Caça 
Ano Letivo de 1936/37 
1937 [data atribuída) 

 

 

 
FIMS/MSMS/Foto3495 

 
 

 
 
 

FIMS/MSMS/1937-2597 
 

 

4º ANO: 
4ª CADEIRA 3ª parte –  Arquitectura – composição 
 

Corte e planta 
Escala 0,01  P. M 
Desenho a tinta-da-china e aguada 
 

Memória Descritiva: 
 

Um Pavilhão de Caça 

O dono de uma propriedade com terrenos de cultura extendendo-se até 

ao vale, mas possuindo terreno bravio subindo a encosta do monte e 

desenvolvendo-se no planalto, pretende construir um pavilhão a meia 

encosta para receber confortavelmente os seus convidados a partidas 

de caça do qual o monte é muito fértil. 

O conjunto compreenderá: 

A proceder o pavilhão haverá um pateo de chegada dos convidados em 

automóveis ou carruagens, tendo locais próprios para a recolha dos 

animais e veículos. 

O pavilhão constará: 

De vestíbulo, ante-camara, vestiários, lavabos W.C., d’uma grande sala 

de jantar servindo ao mesmo tempo se sala de reunião, aberta para 

uma galeria d’onde se disfructa um belo panorama e tendo um fogão de 

sala para o aquecimento especial e devendo conter nas suas mezas um 

mínimo de 20 convidados. 

Além da copa e peça de serviço, haverá no andar principal dois ou três 

quartos para os convidados, pedirem passar a noite. 

No subsolo será a cosinha, dependências varias d’esta e do serviço de 

expedição da caça, etc. 

O terreno propriamente ocupado pelo pavilhão não excederá 25 metros 

exceptuando-se a escada e por ventura a galeria externa. 

O pátio e anexos é por fora desta dimensão. 

Para os esbocetos, que serão feitos numa sessão de 8 horas no dia 23 

do corrente, a planta de conjunto será à escala de 0m,0025 fachada e 

corte perpendicular de 0m,005 por metro. 

O projecto definitivo que será entregue no 29 de Julho terá a planta do 

conjunto à escala de 0,005 por m, corte e planta do pavimento 

principal a 0m,01 p. m. fachada a 0,02 p.m. 

Serão feitos estudos em papel c[?] para correcção do professor e em 

face deles será rubricado o papel de trabalho definitivo. 

FIMS/MSMS/3555 
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Programas dos Concursos/Exames em que participou Maria José Marques da Silva Martins na EBAP 
Curso Especial de Arquitetura 

Biblioteca Municipal 
Ano Letivo de 1936/37 
1937 [data atribuída) 

 

FIMS/MSMS/1975-2609 
 

 
 

 
 

 
FIMS/MSMS/1937-2593  
FIMS/MSMS/1937-2608 

 

4º ANO: 
4ª CADEIRA 3ª parte –  Arquitectura – composição 
 

Corte e planta 
Escala 0,01 P. M 
Desenho a tinta-da-china e aguada 
 

Memória Descritiva: 
Uma biblioteca 

Uma cidade capital de destrito pretende construir a expensas da 

municipalidade mas com auxilio de um conterrâneo benemérito um 

edifício destinado à leitura diurna e noturna e ao empréstimo de 

livros. 

Será construído um passeio publico ficando isolado por todos os 

lados; compor-se-ia dum vestíbulo precedido de átrio de entrada, 

guarda porteiro, vestiário, lavabo, W.C. e urinóis. 

Dum grupo de três salas de leitura pública, em conjunto, a mais 

importante destinada à leitura de livros e as duas outras menos 

importantes para a leitura de revistas e periódicos e a outra para 

catálogos e empréstimos de livros. Essas salas estariam em 

comunicação directa com um deposito contendo cerca de 100.000 

[ilegível] com acesso e vigilâncias fáceis, dotada de órgãos 

mecanicos  proprios para a procura e destribuição  rápida dos 

volumes tendo também os devidos meios de de conservação e 

comunicação, como sejam; escadas, monta-livros, ascensores. 

Tambem haverá no edifício gabinetes para o bibliotecário e dois 

adjuntos, uma sala de guarda e a habitação do porteiro. 

 O edifício terá um sub-solo de nível com a via publica pelo lado 

posterior, por onde é feita a chegada dos volumes. 

Será portanto uma entrada destinada a esse efeito e à proximidade 

dela as salas da catalogação, de encadernação e peças anexas. 

A parte restante do sub-solo conterá caldeira de aquecimento, 

deposito de combustível, armazens, canalizações, electricidade, 

esgotos. 

As salas de leitura serão iluminadas com luz difusa devendo ter 

iluminação lateral e superior. 

A sua estrutura será de beton armado e metálico. O deposito com 

andares para a colocação das estantes de livros em andares em 

andares sobrepostos baixos não excedendo 2,80 a 3m entre 

pavimentos. 
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Programas dos Concursos/Exames em que participou Maria José Marques da Silva Martins na EBAP  
Curso Especial de Arquitetura 

Biblioteca Municipal 2º Medalha 
Ano Letivo de 1936/37 
1937 [data atribuída) 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
FIMS/MSMS/ 1937-2600 
FIMS/MSMS/1947-2606 

 

 

4º ANO: 
4ª CADEIRA 3ª parte –  Arquitetura – composição 
 

Continuação da Memória Descritiva: 
 

Biblioteca Municipal 
Terá terraço superior acessível e o número de pavimentos não 

excederá 9 na totalidade sendo a sua estrutura beton em 

cimento armado. 

O vestíbulo terá uma cobertura metálica ara levar telha do 

tipo marselhez. Os pavimentos são na sua generalidade de 

beton para levar segundo a natureza das peças revestidas de: 

vestíbulo, sala de leitura, lavabo, vestiários W.C. Mosaico 

cetrâmico ou ladrilhos de mármore, sob-sala de deposito 

revestimento de cimento sendo o pavimento do deposito 

translúcido, escritório e casa de porteiro soalho. 

O bom solo encontrar-se-á à profundidade de 4m do nível da 

rua mais baixa. 

As paredes exteriores da parte anterior do edifício serão de 

cantaria, a parte anterior do edifício serão de cantaria, a 

parte intermédia em alvenaria de pedra e revestida a 

argamassa e a estrutura do deposito em beton. 

A medida ocupada pelo edifício não excederá 50m. 

 Far-se-á o esboceto para ser entregue no dia 4 do corrente e 

rubricar o professor constando de: planta de pavimento 

principal, fachada principal e corte perpendicular a esta à 

escala de 0,0025 P.M. 

O projecto definitivo constará; das plantas do sob-solo 

pavimento principal, dum pavimento intermédio do deposito, 

das coberturas e terraços à escala  de 10.01 P.M.; da fachada 

principal com indicação do aparelho de cantaria, corte 

longitudinal já sitado e transversal pelo eixo das salas de 

leitura à escala de 0,02 P. M0 

Pormenores; das coberturas quer metálicas à escala de 

0,05P.Mº caixilharia e marcenaria à escala de 0,10P. M0 

Calculo das peças principais 

O projecto será entregue antes das ferias da pascoa. 
 

FIMS/MSMS/3555 
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Programas dos Concursos em que participou Maria José Marques da Silva Martins na EBAP 

Curso Superior de Arquitetura 
Um Baptistério 

Ano Letivo de 1937/38 1ª Menção 
22 XII 1937 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

FIMS/MSMS/1950-3263  
FIMS/MSMS/1950-2791 

 
 

1º PERÍODO 
4ª CADEIRA 4ª parte Projecto de Grande Composição  
 
Alçado, corte e planta 
Escala  0,01P. M 
Desenho a tinta-da-china e aguada 
 
Memória Descritiva: 
 
Ponto de arquitectura 
 
Um baptistério 
 
Era de rigor nos primitivos tempos da Igreja não permitir 

a entrada nos edifícios consagrados, sem que crianças ou 

adultos se tivessem batisados. 

Dava-se portanto o batismo fora das igrejas, simples 

consagração se se tratasse de recemnascidos  mas 

cerimonia publica de conversão, se se tratasse de adultos, 

podendo neste caso provocar grande assistência. 

De modo restrito não necessita o batistério, em princípio, 

mais do que um espaço fechado cercando uma cuba onde 

se mergulha o neófito: todavia na Idade Media e na 

Renascença levantaram-se construcções importantes, 

respondendo bem ao seu destino alguns dos quais 

decorados com magnificência. 

Alguns exemplos notáveis podemos citar, como sejam: o 

de Constantino em Roma modificado na Renascença, os 

de Ravena, Pisa e Florença. 

 
 
FIMS/MSMS/3555 



Maria do Carmo Marques Pires             O Ateliê de Arquitetura/Urbanismo de David Moreira da Silva e Maria José Marques da Silva Martins
                             VISIBILIDADE DA MEMÓRIA 

           II VOLUME 
 

- 129 - 
 

Programas dos Concursos em que participou Maria José Marques da Silva Martins na EBAP 
Curso Superior de Arquitetura 

Um Museu Histórico – 1ª Medalha 
Ano Letivo de 1937/38 1ª Medalha 

20 I 1938 

 
 

 
FIMS/MSMS/Foto3493 

 

 
 

              FIMS/MSMS/1942-2599 
 

 
 

FIMS/MSMS/1942-2603 
 

 
 

2º PERÍODO 
4º CADEIRA 4ª parte Projecto de Grande Composição  
 

Alçado e planta 
Escala  0,01 P. M 
Desenho a tinta-da-china e aguada 
 

Memória Descritiva: 
Um Museu Histórico 

N’um parque à semelhança do Bussaco, em cuja proximidade se 

tenha dado um feito histórico, pretende-se erigir uma edificação 

destinada a encerrar objectos e despojos da época, devendo a 

par do seu significado comemorativo, interessar o pitoresco do 

local e constituir um lugar de peregrinação. 

A edificação, constituindo um pavimento principal, poderia ter, 

em parte, um entresolo e, um sub-solo aproveitando-se onde o 

terreno fosse mais baixo dependências de serviço. 

Teria mais: 

Um pórtico aberto de frente em que seriam colocados baixos-

relevos e estatuas da historia pátria; 

Duas outras menores: uma para as obras de arte representativas 

do feito a comemorar e a outra, para a leitura das obras 

literárias que sobre o assunto se tenham publicado. 

A edificação colocada em sítio donde se descobriria o campo da 

batalha teria uma plataforma de visita “casa do guarda e alguma 

peça de serviço completará o conjunto. 

 A disposição do terreno destinado [ilegível] a edificação não 

excederá 15 [75 m ?]m não serão compreendidas nestas medidas 

terraços, escadarias e os jardins. 

Os esbocetos passados a tinta não [danificado] escala 0, 0025 e 

constam de p[…] do pavimento principal, fachada e corte 

perpendicular a esta. 

O projecto definitivo a entregar, antes das ferias da pascoa a 2 

de Abril constará dos mesmos desenhos à escala dos mesmos 

desenhos à escala de 0,01 P. M. desenhei a planta ter indicação 

dos jardins ou terraços. Desenhos a tinta aguarelada 

F= 40X65/ P=60X70/C=30X40 

FIMS/MSMS/3555 
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Programas dos Concursos em que participou Maria José Marques da Silva Martins na EBAP 
Curso Superior de Arquitetura 

Um Parque e Esplanada de um Templo de Peregrinação 2ª medalha 
Ano Letivo de 1937/38 

1938 
 

 

 
 

 
 

 
 

FIMS/MSMS/1921-2592 
 

 
 

3º PERÍODO 
Projecto de Urbanização 
 
Alçado e planta 
Escala 0,002 P. M 
Desenho a tinta-da-china e aguada 
 
Memória Descritiva: 
 
Parque e esplanada d’um templo de Peregrinação 
 
No planalto d’um monte erige-se um templo dedicado à 

glorificação d’um Santo, constituindo um lugar de peregrinação 

constante, tal é a devoção, que entre as populações nortenhas se 

formou em volta dos seus milagres. 

Para conter a inumerável publico, que principalmente em 

ocasião de peregrinação concorre ao local e para seu maior 

interesse e pictoresco projecta-se em frente ao templo, em que 

se celebrarão as cerimónias religiosas; uma esplanada e parque 

feita em terreno  de forte inclinação  que desce até à entrada  

d’acesso que passa no limite inferior do parque Além do templo 

precedido da esplanada que servirá para a assistência à missa 

campal, a estátua do santo formaria motivo a destacar no 

conjunto, assim como se aproveitará a inclinação para se 

dispor, terraços sobrepostos, caminhos intrelaçados, locaes de 

descanso, pequenas capelas, arborização e vegetação própria. 

A dimensão do terreno entre entre a estrada de acesso e frente 

do templo, compreendida portanto, a esplanada e em cota de 

nível seria de 220m. A altura entre a estrada de acesso e nível 

da esplanada seria de 60m 

A representação do terreno em largura não excederá 250m. 

Far-se-há um esboceto compreendendo a planta com a massa 

das construções à escala de 0,001 P. m. que será entregue no 

dia 25. 

O projecto será entregue no dia 31 e compor-se-há de planta 

geral pedida no esboceto e uma vista da frente ou em 

perspectiva lado à escala de 0,002 P.m 

. 
FIMS/MSMS/3555 
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Programas dos Concursos em que participou Maria José Marques da Silva Martins na EBAP 
Curso Superior de Arquitetura 

Ano Letivo de 1937/38 
Projeto de Restauro de Igreja Demolida 1ª Menção 

26 04 1938 

 
 

 

 
 
 
 

  
 

 

 
 
 

FIMS/MSMS/1953-2588 

 
 

4º PERÍODO 
10ª cadeira 2ªparte Concurso de Arqueologia 
Artística  
 
Corte e planta 
Escala 0,02 P. M 
 
Desenho a tinta-da-china e aguada 
 
 
 
 
Descrição: Restauro de uma igreja do século XI de 

estilo românico em cantaria. 

Telhado de duas águas na nave central e de uma 

água em cada uma das laterais. Nave central 

separada das naves laterais, por tramos de arcos de 

volta perfeita sobre colunas adossadas a pilares e 

colaterais iluminadas por frestas e janelas nas 

paredes norte e sul. 

Altar- mor situado numa ábside de planta circular, 

na parte interna e na parte externa com quatro 

contrafortes, encimada por meia cúpula e com 

arcaria cega. Separada do coro/transepto inscrito, 

por arco triunfal.  

Tecto de vigamento de asnas. 

Na parte exterior a igreja possui contrafortes de 

cantaria. 
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Programas dos Concursos em que participou Maria José Marques da Silva Martins na EBAP 
Curso Superior de Arquitetura 

Ano Letivo de 1938/39 
Uma Igreja Paroquial 2ª Medalha 

05/05/1938 

 
 

 
 

 
 

 
 

FIMS/MSMS/1933-2594 

 
 

1º PERÍODO 
4ª cadeira 4ªparte Projecto de Grande 
Composição 
 

Alçado, corte e planta 
Escala  0,008 P. M 
 

Desenho a tinta da China e aguada 
 
 

Memória Descritiva: 
Uma Egreja Paroquial 

N’um bairro novo d’uma cidade do norte do paiz 

pretende-se fundar uma paroquia para a qual se 

construiria, especialmente uma Egreja. 

Subordinada à maneira de ser do culto católico 

nacional teria ao fundo da nave a capela para o 

altar-mor e n’outros lugares, uma para a Virgem e 

possivelmente outra para o orago da freguesia. 

Outros altares seriam dispostos para missas 

particulares. 

A nave central, uma só ou mais do que uma pôde 

ou não, ter transepto. 

Teria egualmente uma pequena capela ou local 

para batistério e torre sineira. 

Haveria duas sacristias para o clero e auxiliares 

do culto e dependências próprias em anexo para 

catequese associações culturais, patronato e 

escola. 

A dimensão máxima da construcção não excederá 

60 metros. 

Os esbocetos compondo-se de planta, fachada 

principal e corte paralela a esta será à escala de 

0,002 por metro. 

O projecto definitivo a entregar em 23 de 

Dezembro próximo compor-se-à dos mesmos 

desenhos do esboceto vendo a planta a 0,004 por 

metro, fachada e corte ao duplo. 

FIMS/MSMS/3555 
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Tirocínio realizado por Maria José Marques da Silva Martins sob orientação do arquiteto José Marques da 
Silva de 1939 a 1943 

 Barcelos: Prédio no gaveto das ruas D. António Barroso e Barjona de Freitas Nº 149 - COTA: 
FIMS/MSMS/3989 

 

 

Plantas do edifício. FIMS/MSMS/3989–pd0037 

 

Pormenor - FIMS/MSMS/3989-pd0037D 

 

Pormenor - FIMS/MSMS/3989-pd0037A 

 

Pormenor - FIMS/MSMS/3989–pd0037B 

 

Pormenor - FIMS/MSMS/3989pd-0037C 
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Tirocínio realizado por Maria José Marques da Silva Martins sob orientação do arquiteto José Marques da 
Silva de 1939 a 1943 

 Barcelos: Prédio no gaveto das ruas D. António Barroso e Barjona de Freitas Nº 149 - COTA: 
FIMS/MSMS/3989 

 

 

 

 

 

 

Fachadas do edifício. FIMS/MSMS/3989-pd0038 

 

FIMS/MSMS/3989-0003 

 

 

 

 

 

 

FIMS/MSMS/3989-pd0022 

 

 

 

 

 

FIMS/MSMS/3989 -pd0016 

 

 

FIMS/MSMS/3989-pd0013 

 

 



Maria do Carmo Marques Pires             O Ateliê de Arquitetura/Urbanismo de David Moreira da Silva e Maria José Marques da Silva Martins
                             VISIBILIDADE DA MEMÓRIA 

           II VOLUME 
 

- 135 - 
 

Tirocínio realizado por Maria José Marques da Silva Martins sob orientação do arquiteto José Marques da 
Silva de 1939 a 1943 

 Barcelos: Prédio no gaveto das ruas D. António Barroso e Barjona de Freitas Nº 149 - COTA: 
FIMS/MSMS/3989 

 

12/12/39 Requerente: José Marques da 
Silva 

 

Terreno da Família Lopes 
Martins herdado pela família 
Marques da Silva 

 

Responsável pelo: 

Projeto e Obra - José Marques 
da Silva e Maria José Marques 
da Silva 

Cálculos e Obra de Betão: 
Alfredo Daniel engº civil 
12/01/40 

Execução de Obra: J. Carvalho 
& Irmão, Ldª – Famalicão, 1 de 
Maio de 1941 

Presidente da Câmara: Miguel 
Miranda autoriza a construção 
desde que seja mantido o Gaveto 
e na parte que confronta com a 
EN nº 4- 1ª (B. Freitas. Deu 
entrada em 21/12/1941 

Obra 

Caderno de Encargos: 

Descrição da Obra: de betão de cimento armado - vigas, aberturas do 

r/ch; fachadas para a via pública, verga e mainéis da porta, janela de 

escada, gigantes da parte de avanço sobre as ruas, balcões, terraços 

das traseiras, terraços da escada e da armação; escada; lajes sobre 

as caves, vigas, pilares e lajes dos pavimentos dos 1º, 2º e 3º andares, 

ombreiras e padieiras do 3º andar e cordão formando cornija pª 

assenta/o do frechal da armação do telhado. 

Pavimentos levarão chaços para assentamento do soalho, cozinha, 

quartos de banho e retretes mosaico. Terraços revestidos a cimento, 

algeroz no 3º andar. Tabiques interiores de tijolo vazado 0,03 de esp. 

Levam enxameis de madeira. Paredes exteriores em avanço ou 

recuadas de tijolo vazado,  

Janelas e portas das fachadas dos andares levam estores em caixas 

dentro das paredes ou nos interiores. Cimento da Portland de 1ª 

qualidade fornecido pelo empreiteiro e de marca. 

22/04/40 Obra de Pedreiro  

 

 

Caderno de Encargos 

Alicerces: 

Paredes exteriores – 0,90 m de espessura. 

Paredes internas e pátio – respectivamente 0,50 m e 0,70 m. 

Escavação aberta a prumo e o cavouco bem nivelado para 

assentamento de alicerces. 1ª fiada assente argamassa e marrada a 

martelo grande (cal hidráulica 3 de saibro áspero e seco, 1 parte de 

areia por outra de saibro. A última fiada respaldada com juntouros. 

Pedra limpa, rachas limpas e molhadas. Colocação das pedras será a 
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melhor para boa travação quer nas paredes quer entre paredes. 

Alicerces fiada superior na parte superior com 1 capa de asfalto de 

0,01 m para os separar das paredes de elevação, serão deixadas nos 

alicerces espaços para a passagem de todos os canos.  

Cave paredes com aberturas precisas, os degraus das escadas para a 

cave serão apicoadas.  

ELEVAÇÃO: Frentes para a via Pública 

Paredes das fachadas espessura 0,40m, até receber a placa do 1º 

andar. Deste para cima até aos gigantes das fachadas salientes e em 

prumo têm 0,30m. Paredes para pátio 0,28m de espessura e em prumo 

0,20m. 

PILARES ENTRE AS ABERTURAS: estabelecidos com juntouros e 

argamassados a cimento e areia e ficam de picão para serem 

revestidos a lajes de pedra ou argamassa. Soleiras de cantaria nas 

portas do vestíbulo, assim como a porta da rua, também os 2 degraus 

à entrada do vestíbulo e o 1º da escada que sobe para os andares e à 

porta do pátio, Cantaria sã das pedreiras de Carapeços. 

Fachadas laterais: revestidas a argamassa de cimento. Serão de boa 

pedra levando soleira e ombreiras de pedra. Padieiras de betão de 

cimento para levar estores 

ELEVAÇÃO: Paredes para o Pátio 

Lojas com escadas para o pátio com soleiras de pedra. Aberturas, 

soleiras, ombreiras e padieiras de portas e janelas, das traseiras 

serão paredes 0,28 m com dentes e rasgos apicoados para serem 

revestidos a argamassa de cimento e caixilharia e portadas de 

madeira. Os maineis da janela da escada, padieira ou parede que 

assente em falso terá consola de betão armado, não pertence à 

empreitada do pedreiro 
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Barcelos: Prédio no gaveto das ruas D. António Barroso e Barjona de Freitas Nº 149 - COTA: 
FIMS/MSMS/0149 

 

22/04/40 Memória descritiva e 
Justificativa:  

José Marques da Silva e 
Maria José Marques da Silva 
Martins 

Edificação de gaveto das ruas d. António Barroso e Barjona de Freitas e 
estrada nacional nº 4, 2ª da cidade de Barcelos. 

Planta aprovada pela Câmara Municipal e Direcção de obras Públicas 
de Braga e nele há um pátio central com cerca de 30m2 de superfície, 
permitindo a iluminação da edificação - Acesso pela frente voltada para 
a Nacional nº 4, 2ª com escada de serventia imediata e directa. 

R/CH lojas para comércio todas com retretes. Subsolo caixas de ar e 
arrumos.  

Ocupação dos andares: 

3 andares, altura de 11,50 m, o último é de ático e fica recuado. 

1º escritórios comerciais e nos dois últimos andares para habitações, 
podendo ser todo para habitações. 2 habitações para cada andar (sala de 
jantar, quartos de dormir, banho, retretes, cozinhas, despensas, entradas 
principais e de serviço). Paredes externas e internas de pedra, assim 
como escada de perpianho e argamassados bem travadas e 
argamassadas. Pavimentos de betão de cimento armado, assim como 
padieiras das largas aberturas das fachadas, vigas e prumos dos avanços 
interiores e exteriores, terraços e a escada. Larga janela ilumina a 
escada. Peças interiores assoalhadas, excepto cozinhas e WC revestidas 
a cimento ou a mosaico. Chaminés de tijolo, haverá paredes de tijolo 
argamassados a cimento na parte avançada e recuada das fachadas. 
Tabiques de tijolo vazado. Pavimentosos do R/CH, sub-solo e pátio 
betonilhados, Paredes interiores e tabiques rebocados e guarnecidos a 
argamassa e os tectos estucados. Madeiras de boa qualidade sendo e com 
ripas para a telha de Marselhez. Caleiras, algerozes, condutores de 
chapa zincada. 

Fachadas externas r/ch a mármore ou granito polido; andares com 
revestimento a argamassa de cimento de tom claro. 

Cristais das montras vidros belgas nas portas, vidros foscos martelados 
das bandeiras 

27/12/41 Aditamento nº64 O arqtº Chefe da Repartição Técnica, Joaquim Madureira, discorda da 
maneira como é aplicado o motivo de logia no gaveto sobre o largo da r. 
Barjona de Freitas, revela desprezo absoluto do eixo da abertura do r/ch. 
A licença será concedida se se respeitar o referido eixo 

 Obra elétrica Empresa José Maria & Santos, R. Formosa – 344 Porto 

  Fábrica de Cerâmica da Pampilhosa, Mourão, Teixeira Lopes & Cª Lda 

R. Sá Da Bandeira Porto, telas, beirais, tijolos, colunas 
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António Carneiro d’Araújo, R. do Almada, 207 Porto – Ferragens Aços, 

Ferramentas 

F. Moreira importadora materiais de construção Bielman – R. Sá da 

Bandeira – Porto – chapas tubos, vernizes, esmalte para cimentoso 

Ildefonso 366, Porto. 

Fábrica de Tintas e Vernizes Diogo Barbot & Cª Lda, R. St 

José Ramos Meira, mestre de Obras Afife/R. Miguel Bombarda 

Ferro fornecido por Alfredo M. Gomes, R. da Fábrica nº 18 1º Porto 

(feixes, barras, arames 
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AESBAP/ Processo De Aluna De Maria José Marques Da Silva Martins – Projecto para a obtenção do 
Diploma de Arquiteta 

 
p. 1 

A CASA-OFICINA DAS RENDILHEIRAS 
 

PROGRAMA 
 

 São famosas as rendas de bilros de Vila do Conde, que com as de Peniche, constituem os dois principais 

núcleos da produção dessa interessantíssima indústria feminina do Pais. 

 Ela representa, a par da honrosa tradição regional, uma fonte valiosa de receita que penetra em quási todos 

os lares, ocupando a maior parte da actividade feminina da região. 

 Preciso era, porêm, dar uma condução progressiva a esse grande elemento de trabalho e, assim, o Estado 

criou nessas duas Vilas, Escolas Industriais, exclusivamente destinadas a essa indústria. Seguindo igual tendência e 

com o fim de manter o seu desenvolvimento e, até, revigora-lo, pensou a Câmara Municipal de Vila do Conde lançar as 

bases da construção dum edifício espacial e próprio, que entregaria mediante condições a uma corporação 

administrativa local que comercialmente a dirigiria, atenta a falta de possíveis recursos particulares para tal emprêsa. 

 É esta a edificação que constitue o assunto dêste programa. 

 O terreno, não distante do coração da Vila, seria situado no ângulo das duas ruas, uma das quais mais 

importante, e a sua fácil comunicação constituiria local de passagem, como ponto de atracção turística. 

 
p. 2 

Plano e amplo, o terreno permiteria ter edificações retiradas da face da rua. 

 As edificações, compreendendo três construções respectivamente destinadas: a oficinas, a “casa de exposição 

e vendas”, e a assistência do pessoal, formariam um pequeno mas agradável conjunto. 

 Esta indústria, em que exclusivamente se ocupam as mulheres, que para ela entram de tenra idade, permite 

que oo trabalho seja dividido em três grupos, cuja constituição varia em conformidade com a idade e competência dos 

indivíduos. 

 A construção principal destinada ás oficinas, em número de três, colocadas num pavimento principal, seriam 

dispostas num primeiro andar, tendo anexos os serviços de higiene, tais como os vestiários, W.C. e lavabos. 

 No mesmo andar, haveria tambêm, gabinetes para mestra e contra-mestra, escadas de comunicação com o 

subsolo e andar superior, andar êste onde se e contraria a habitação da mestra e, possivelmente, a da contra-mestra. 

 No sub-solo, existiriam os depósitos para guarda de objectos, oficinas de embalagem e de reparações de 

utensílios, e a instalação do aquecimento central. 

A “casa de exposição e vendas” compreenderia, além das salas principais que lhe dão o título e nas quais se 

poderiam realizar reúniões culturais, a administração de todo o edifício; sala de desenho para a execução das rendas 

(riscos) e oficina de confecção para venda local. 
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AESBAP/ Processo De Aluna De Maria José Marques Da Silva Martins – Projeto para a obtenção do 
Diploma de Arquiteta 

 

p. 3 

 A construção, destinada á assistência do pessoal, seria precedida por um alpendre servindo para 

estacionamento abrigado e descanso das operárias e teria acomodações para a creche destinada aos filhos das 

operárias, com salas de amamentação, dormitório, banho e gabinetes para encarregada e médica. 

 Núm largo espaço de ar livre, para aproveitamento das crianças, poder-se-iam realizar distracções e 

divertimentos dos varios grupos das rendilheiras. 

 O terreno rectangular não excederá 100 metros na maior dimensão. 

 O projecto a apresentar compôr-se-á, alêm das peças escritas, da planta de conjunto á escala de 0,02m por 

metro, bem como, plantas alçados e córtes d’uma das construções, especialmente permenorisada á escla de 0,05;0,10 

por metro e tamanho natural. 

 

 

Porto, 29 de Março de 1943 

[assinatura de Maria José Marques da Silva] 

 

 

ADITAMENTO AO PROGRAMA DO PROJECTO DE 

                                                    DIPLOMA DE ARQUITECTA 

 

 

A CASA-OFICINA DAS RENDILHEIRAS 

 

Declaro que queria envolver na expressão de “peças escritas” mencionadas no programa assim sucintamente as 

seguintes peças: 

 Memoria descitiva e justificativa; 

 Medições; 

 Preços compostos; 

 Preços simples; 

Orçamento; 

 Caderno de encargos. 

 

 

Porto, 12 de Junho de 1943 

 [assinatura de Maria José Marques da Silva] 
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 Certidão de Casamento -Primeira Conservatória do Registo Civil nº 11643. FIMS/MSMS/0681 
 

Fl. 1 

_______ Primeira Conservatória do Registo Civil do Porto______________________________ 

Certifico, que nos livros de registo de casamentos arquivados nesta Conservatória, a meu cargo, do ano de 1943, a 

folhas 410, se encontra um assento do teor seguinte: Á margem: Registo nº 407 David Moreira da Silva com Maria 

José Marques da Silva Martins – Processo nº 407, Maço nº 2 - O duplicado do assento respeitante a êste casamento foi 

recebido nesta Conservatória no dia nove do mês corrente. No texto: Ás treze horas do dia oito do mês de Setembro, do 

ano de mil novecentos e quarenta e três, Na Igreja de Santa Clara, desta freguesia de São João Batista de Vila do 

Conde, concelho e arciprestado de Vila do Conde, Arquidiocese de Braga, compareceram perante o Reverendo Cónego 

Francisco Correia Pinto, delegado do pároco os nubentes: David Moreira da Silva e Maria José Marques da Silva 

Martins, com todos os papéis do estilo, inclusive o certificado a que se refere o artigo sexto do Decreto-Lei, número 

trinta mil seiscentos [fl. 1v] e quinze, passado na Primeira Conservatória do Registo Civil do Porto a trinta e um de 

Agosto do ano corrente e sem impedimento algum para matrimónio e com Provisão de Sua Excelência Reverendíssima 

o Senhor Arcebispo Primaz - ele de trinta e quatro anos de idade de profissão arquitecto, no estado de solteiro, nascido 

na freguesia de Moreira, concelho da Maia e lá baptizado e residente na Rua Fernandes Tomaz, quinhentos e seis 

Porto, filho legítimo de José Moreira da Silva e de Lucinda Alves da Silva, naturais da dita freguesia de Moreira, onde 

são residentes, no lugar da Guarda.  Ela de vinte e oito anos de idade, de profissão arquitecta, no estado de solteira, 

nascida na freguesia do Bonfim, cidade do Porto e aí baptizada e residente na Praça Marques de Pombal, número 

quarenta e quatro – filha legítima de José Marques da Silva, natural de Paranhos e de Júlia Lopes Martins Marques da 

Silva, natural da Victória e ambos residentes na dita Praça Marques de Pombal [fl.2] número quarenta e quatro, os 

quais nubentes, perante o oficiante, acima mencionado e as testemunhas adiante nomeadas, declaram que de sua livre 

vontade, desejavam celebrar, e de facto celebraram, o seu casamento segundo as Leis da Santa Igreja Católica. 

Declararam mais que celebraram o casamento segundo o regime de separação de bens, Foram testemunhas presentes 

a este acto - José Marques da Silva, casado, de profissão arquitecto, natural de Paranhos, cidade do Porto e aí 

residente, na Praça Marquês do Pombal e Lucinda Alves da Silva, casada, de profissão doméstica, natural de Moreira 

da Maia e aí residente no lugar da Guarda. E para constar, lavrei este assento em duplicado, que depois de ser lido e 

conferido perante todos, vai ser assinado por mim, pelo assistente, pelos nubentes e pelas testemunhas – David 

Moreira da Silva, Maria José Marques da Silva Martins, José Marques da Silva, Lucinda Alves da Silva, Cónego, 

Francisco Correia Pinto, O Pároco [fl.2v] Padre, Porfírio Alves. Esta transcrição, cópia fiel do duplicado que fica 

arquivado, foi lavrada hoje nesta Conservatória às quinze horas – vai ser assinada por mim Manoel José Coelho, 

Conservador. Primeira Conservatória do Registo Civil do Pôrto, em nove de Setembro de mil novecentos e quarenta e 

três – Manoel José Coelho – O referido é a copia fiel  do original a que me reporto - Primeira Conservatória do 

Registo Civil do Pôrto, em dezoito de Setembro de mil/ novecentos e quarenta e três _____________ 

(assinaturas e selo.) 
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EBAP – Processo de Professor de David Moreira da Silva – Documento de Identificação  
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EBAP – Processo de Professor de David Moreira da Silva – Registo biográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

  

  

21
 –

 R
el

aç
ão

 d
e 

Pr
of

es
so

re
s 

e 
ca

de
ira

s 
le

ci
on

ad
as

 n
a 

EB
A

P/
ES

B
A

P 
de

 1
94

7 
a 

19
57

 



Maria do Carmo Marques Pires             O Ateliê de Arquitetura/Urbanismo de David Moreira da Silva e Maria José Marques da Silva Martins
                             VISIBILIDADE DA MEMÓRIA 

           II VOLUME 
 

- 144 - 
 

Professores e cadeiras lecionadas na EBAP/ESBAP de 1947 a 1957 
 
 

Ano Letivo Cadeiras Professores /Assistentes 
 
 
 
 
 

1946/47 

1ª – Geometria descritiva e Estereotomia António Maria Cândido de Brito  
2ª Ornamentação, Estilização e Composição 
Ornamental 

Manuel Marques 

3º Desenho de Figura do Antigo e de Modelo Vivo Acácio Lino 
4ª Arquitectura Júlio José de Brito (interino) 
5ª Pintura Dordio Gomes 
6ª Pintura Joaquim Lopes (interino) 
7ª Escultura Joaquim Lopes 
8ª Desenho Arquitectónico e de Construção e de 
Salubridade das Edificações 

Rogério Azevedo 

9ªHistória Geral da Arte Armando Manuel Lemos de Matos 
10ªArqueologia Artística Geral e Portuguesa Armando Manuel Lemos de Matos 
11ªHistória Geografia Histórica e Etnografia Miguel de Mendonça Monteiro 
12ªAnatomia artística Dordio Gomes 
13ªÁlgebra, Geometria Analítica e Trigonometria 
Plana. Elementos de Cálculo Integral e Diferencial. 
Mecânica. 

Rogério Barroca 

14ªEstática Gráfica, Resistência dos Materiais, 
Construções Metálicas, Betão Armado e Topografia 

Júlio José de Brito 

15ªUrbanologia António José de Brito e Cunha/assistente lugar 
vago 

16ªProjectos e Obras de Urbanização David Moreira da Silva/ assistente lugar vago 
 
 
 
 
 

1947/48 

1ª – Geometria descritiva e Estereotomia António Maria Cândido de Brito  
2ª Ornamentação, Estilização e Composição 
Ornamental 

Manuel Marques 

3º Desenho de Figura do Antigo e de Modelo Vivo Acácio Lino 
4ª Arquitectura Júlio José de Brito/Carlos Ramos a partir de 

Janeiro de 1948 
5ª Pintura Dordio Gomes 
6ª Pintura Joaquim Lopes (interino) 
7ª Escultura Joaquim Lopes 
8ª Desenho Arquitectónico e de Construção e de 
Salubridade das Edificações 

Rogério Azevedo 

9ªHistória Geral da Arte Armando Manuel Lemos de Matos 
10ªArqueologia Artística Geral e Portuguesa Armando Manuel Lemos de Matos 
11ªHistória Geografia Histórica e Etnografia Miguel de Mendonça Monteiro 
12ªAnatomia artística Dordio Gomes 
13ªÁlgebra, Geometria Analítica e Trigonometria 
Plana. Elementos de Cálculo Integral e Diferencial. 
Mecânica. 

Rogério Barroca 

14ªEstática Gráfica, Resistência dos Materiais, 
Construções Metálicas, Betão Armado e Topografia 

Júlio José de Brito 

15ªUrbanologia António José de Brito e Cunha/assistente lugar 
vago 

16ªProjectos e Obras de Urbanização David Moreira da Silva/ assistente lugar vago 
Director  Joaquim Lopes  
Subdirector Joaquim Lopes  

 
Fontes:  
AESBAP/ Livro de Ponto de 1947 a 1957, aberto em 1 de maio de 1947;  
Decreto-lei nº. 34.607 de 15.05.1945 
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Professores e cadeiras lecionadas na EBAP/ESBAP de 1947 a 1957 

 
 

Ano Letivo Cadeiras Professores /Assistentes 
 
 
 
 
 

1948/49 

1ª – Geometria descritiva e Estereotomia António Maria Cândido de Brito  
2ª Ornamentação, Estilização e Composição 
Ornamental 

Manuel Marques 

3º Desenho de Figura do Antigo e de Modelo Vivo Acácio Lino / a partir de Novembro de 1948 
Heitor Cramez 

4ª Arquitectura Júlio José de Brito (interino) 
5ª Pintura Dordio Gomes 
6ª Pintura Joaquim Lopes (interino) 
7ª Escultura Joaquim Lopes / a partir de Março de 1949 por 

Barata feyo 
8ª Desenho Arquitectónico e de Construção e de 
Salubridade das Edificações 

Rogério Azevedo 

9ªHistória Geral da Arte Armando Manuel Lemos de Matos 
10ªArqueologia Artística Geral e Portuguesa Armando Manuel Lemos de Matos 
11ªHistória Geografia Histórica e Etnografia Miguel de Mendonça Monteiro 
12ªAnatomia artística Dordio Gomes a partir de Novembro de 1948 A. 

Sousa 
13ªÁlgebra, Geometria Analítica e Trigonometria 
Plana. Elementos de Cálculo Integral e Diferencial. 
Mecânica. 

Rogério Barroca 

14ªEstática Gráfica, Resistência dos Materiais, 
Construções Metálicas, Betão Armado e Topografia 

Júlio José de Brito 

15ªUrbanologia António José de Brito e Cunha/José Sequeira 
Braga 

16ªProjectos e Obras de Urbanização David Moreira da Silva /João Andresen  
 
 
 
 
 

1949/50 

1ª – Geometria descritiva e Estereotomia António Maria Cândido de Brito  
2ª Ornamentação, Estilização e Composição 
Ornamental 

Manuel Marques 

3º Desenho de Figura do Antigo e de Modelo Vivo Acácio Lino 
4ª Arquitectura Júlio José de Brito  
5ª Pintura Dordio Gomes 
6ª Pintura Joaquim Lopes (interino) 
7ª Escultura Joaquim Lopes 
8ª Desenho Arquitectónico e de Construção e de 
Salubridade das Edificações 

Rogério Azevedo 

9ªHistória Geral da Arte Armando Manuel Lemos de Matos 
10ªArqueologia Artística Geral e Portuguesa Armando Manuel Lemos de Matos 
11ªHistória Geografia Histórica e Etnografia Miguel de Mendonça Monteiro 
12ªAnatomia artística Dordio Gomes 
13ªÁlgebra, Geometria Analítica e Trigonometria 
Plana. Elementos de Cálculo Integral e Diferencial. 
Mecânica. 

Rogério Barroca 

14ªEstática Gráfica, Resistência dos Materiais, 
Construções Metálicas, Betão Armado e Topografia 

Júlio José de Brito 

15ªUrbanologia António José de Brito e Cunha /José Sequeira 
Braga 

16ªProjectos e Obras de Urbanização David Moreira da Silva / João Andresen 
Director Joaquim Lopes  

 
 
Fontes:  
AESBAP/ Livro de Ponto de 1947 a 1957, aberto em 1 de Maio de 1947;  
 Decreto-lei nº. 34.607 de 15.05.1945 
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Professores e cadeiras lecionadas na EBAP/ESBAP de 1947 a 1957 
 
 
 

Ano Letivo Cadeiras Professores /Assistentes 
 
 
 
 
 

1950/51 

1ª – Geometria descritiva e Estereotomia António Maria Cândido de Brito  
2ª Ornamentação, Estilização e Composição 
Ornamental 

Manuel Marques 

3º Desenho de Figura do Antigo e de Modelo Vivo Acácio Lino/ a partir de Novembro de 1948 
Heitor Cramez 

4ª Arquitectura Júlio José de Brito (interino) 
5ª Pintura Dordio Gomes 
6ª Pintura Joaquim Lopes (interino) 
7ª Escultura Joaquim Lopes/ a partir de Março de 1949 por 

Barata feyo 
8ª Desenho Arquitectónico e de Construção e de 
Salubridade das Edificações 

Rogério Azevedo 

9ªHistória Geral da Arte Armando Manuel Lemos de Matos 
10ªArqueologia Artística Geral e Portuguesa Armando Manuel Lemos de Matos 
11ªHistória Geografia Histórica e Etnografia Miguel de Mendonça Monteiro 
12ªAnatomia artística Dordio Gomes a partir de Novembro de 1948 A. 

Sousa 
13ªÁlgebra, Geometria Analítica e Trigonometria 
Plana. Elementos de Cálculo Integral e Diferencial. 
Mecânica. 

Rogério Barroca 

14ªEstática Gráfica, Resistência dos Materiais, 
Construções Metálicas, Betão Armado e Topografia 

Júlio José de Brito 

15ªUrbanologia António José de Brito e Cunha//José Sequeira 
Braga 

16ªProjectos e Obras de Urbanização David Moreira da Silva//João Andresen  
 
 
 
 
 

1951/52 

1ª – Geometria descritiva e Estereotomia António Maria Cândido de Brito  
2ª Ornamentação, Estilização e Composição 
Ornamental 

Manuel Marques 

3º Desenho de Figura do Antigo e de Modelo Vivo Acácio Lino 
4ª Arquitectura Júlio José de Brito  
5ª Pintura Dordio Gomes 
6ª Pintura Joaquim Lopes (interino) 
7ª Escultura Joaquim Lopes 
8ª Desenho Arquitectónico e de Construção e de 
Salubridade das Edificações 

Rogério Azevedo 

9ªHistória Geral da Arte Armando Manuel Lemos de Matos 
10ªArqueologia Artística Geral e Portuguesa Armando Manuel Lemos de Matos 
11ªHistória Geografia Histórica e Etnografia Miguel de Mendonça Monteiro 
12ªAnatomia artística Dordio Gomes 
13ªÁlgebra, Geometria Analítica e Trigonometria 
Plana. Elementos de Cálculo Integral e Diferencial. 
Mecânica. 

Rogério Barroca 

14ªEstática Gráfica, Resistência dos Materiais, 
Construções Metálicas, Betão Armado e Topografia 

Júlio José de Brito 

15ªUrbanologia António José de Brito e Cunha//José Sequeira 
Braga 

16ªProjectos e Obras de Urbanização David Moreira da Silva/ / João Andresen 
Director Joaquim Lopes 

Carlos Ramos 1952 
 

 
 
Fontes:  
AESBAP/ Livro de Ponto de 1947 a 1957, aberto em 1 de Maio de 1947;  
 Decreto-lei nº. 34.607 de 15.05.1945 
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Professores e cadeiras lecionadas na EBAP/ESBAP de 1947 a 1957 

 

Ano Letivo Cadeiras Professores /Assistentes 
 
 
 
 
 

1952/53 

1ª – Geometria descritiva e Estereotomia António Maria Cândido de Brito  
2ª Ornamentação, Estilização e Composição 
Ornamental 

Manuel Marques 

3º Desenho de Figura do Antigo e de Modelo Vivo Acácio Lino/ a partir de Novembro de 1948 
Heitor Cramez 

4ª Arquitectura Júlio José de Brito (interino) 
5ª Pintura Dordio Gomes 
6ª Pintura Joaquim Lopes (interino) 
7ª Escultura Joaquim Lopes/ a partir de Março de 1949 por 

Barata feyo 
8ª Desenho Arquitectónico e de Construção e de 
Salubridade das Edificações 

Rogério Azevedo 

9ªHistória Geral da Arte Armando Manuel Lemos de Matos * 
10ªArqueologia Artística Geral e Portuguesa Armando Manuel Lemos de Matos* 
11ªHistória Geografia Histórica e Etnografia Miguel de Mendonça Monteiro 
12ªAnatomia artística Dordio Gomes a partir de Novembro de 1948 A. 

Sousa 
13ªÁlgebra, Geometria Analítica e Trigonometria 
Plana. Elementos de Cálculo Integral e Diferencial. 
Mecânica. 

Rogério Barroca 

14ªEstática Gráfica, Resistência dos Materiais, 
Construções Metálicas, Betão Armado e Topografia 

Júlio José de Brito 

15ªUrbanologia António José de Brito e Cunha//José Sequeira 
Braga 

16ªProjectos e Obras de Urbanização David Moreira da Silva//João Andresen  
 
 
 
 
 

1953/54 

1ª – Geometria descritiva e Estereotomia António Maria Cândido de Brito  
2ª Ornamentação, Estilização e Composição 
Ornamental 

Manuel Marques 

3º Desenho de Figura do Antigo e de Modelo Vivo Acácio Lino 
4ª Arquitectura Júlio José de Brito  
5ª Pintura Dordio Gomes 
6ª Pintura Joaquim Lopes (interino) 
7ª Escultura Joaquim Lopes 
8ª Desenho Arquitectónico e de Construção e de 
Salubridade das Edificações 

Rogério Azevedo 

9ªHistória Geral da Arte Alberto de Sousa 
10ªArqueologia Artística Geral e Portuguesa Alberto de Sousa 
11ªHistória Geografia Histórica e Etnografia Miguel de Mendonça Monteiro 
12ªAnatomia artística Dordio Gomes 
13ªÁlgebra, Geometria Analítica e Trigonometria 
Plana. Elementos de Cálculo Integral e Diferencial. 
Mecânica. 

Rogério Barroca 

14ªEstática Gráfica, Resistência dos Materiais, 
Construções Metálicas, Betão Armado e Topografia 

Júlio José de Brito  
 

15ªUrbanologia António José de Brito e Cunha//José Sequeira 
Braga 

16ªProjectos e Obras de Urbanização David Moreira da Silva/ / João Andresen 
Director Carlos Ramos  

 
* Faleceu em 12 de maio de 1953 
Fontes:  
AESBAP/ Livro de Ponto de 1947 a 1957, aberto em 1 de Maio de 1947;  
AESBAP/247 a 258 – Exposições Magnas da Escola Superior de Belas-Artes do Porto (1953 a 1958); 
Decreto-lei nº. 34.607 de 15.05.1945 
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Professores e cadeiras lecionadas na EBAP/ESBAP de 1947 a 1957 

 
 

Ano Letivo Cadeiras Professores /Assistentes 
 
 
 
 
 

1954/55 

1ª – Geometria descritiva e Estereotomia António Maria Cândido de Brito  
2ª Ornamentação, Estilização e Composição 
Ornamental 

Manuel Marques 

3º Desenho de Figura do Antigo e de Modelo Vivo Acácio Lino/ a partir de Novembro de 1948 
Heitor Cramez 

4ª Arquitectura Júlio José de Brito (interino) 
5ª Pintura Dordio Gomes 
6ª Pintura Joaquim Lopes (interino) 
7ª Escultura Joaquim Lopes/ a partir de Março de 1949 por 

Barata Feyo 
8ª Desenho Arquitectónico e de Construção e de 
Salubridade das Edificações 

Rogério Azevedo 

9ªHistória Geral da Arte Armando Manuel Lemos de Matos  
Artur Nobre de Gusmão (Outubro) 

10ªArqueologia Artística Geral e Portuguesa Armando Manuel Lemos de Matos 
Artur Nobre de Gusmão (Outubro) 

11ªHistória Geografia Histórica e Etnografia Miguel de Mendonça Monteiro 
12ªAnatomia artística Dordio Gomes a partir de Novembro de 1948 A. 

Sousa 
13ªÁlgebra, Geometria Analítica e Trigonometria 
Plana. Elementos de Cálculo Integral e Diferencial. 
Mecânica. 

Rogério Barroca 

14ªEstática Gráfica, Resistência dos Materiais, 
Construções Metálicas, Betão Armado e Topografia 

Júlio José de Brito 
António Cândido Mesquita B. Figueiredo (Janeiro) 

15ªUrbanologia António José de Brito e Cunha//José Sequeira 
Braga 

16ªProjectos e Obras de Urbanização David Moreira da Silva//João Andresen  
 
 
 
 
 

1955/56 

1ª – Geometria descritiva e Estereotomia António Maria Cândido de Brito  
2ª Ornamentação, Estilização e Composição 
Ornamental 

Manuel Marques 

3º Desenho de Figura do Antigo e de Modelo Vivo Acácio Lino 
4ª Arquitectura Júlio José de Brito  
5ª Pintura Dordio Gomes 
6ª Pintura Joaquim Lopes (interino) 

Sem Professor a partir de Abril 
7ª Escultura Joaquim Lopes 

a partir de Março de 1949 por Barata Feyo 
8ª Desenho Arquitectónico e de Construção e de 
Salubridade das Edificações 

Rogério Azevedo 

9ªHistória Geral da Arte Artur Nobre de Gusmão 
10ªArqueologia Artística Geral e Portuguesa Artur Nobre de Gusmão 
11ªHistória Geografia Histórica e Etnografia Miguel de Mendonça Monteiro 
12ªAnatomia artística Dordio Gomes 
13ªÁlgebra, Geometria Analítica e Trigonometria 
Plana. Elementos de Cálculo Integral e Diferencial. 
Mecânica. 

Rogério Barroca 

14ªEstática Gráfica, Resistência dos Materiais, 
Construções Metálicas, Betão Armado e Topografia 

António Cândido Mesquita B. Figueiredo 

15ªUrbanologia António José de Brito e Cunha /José Sequeira 
Braga 

16ªProjectos e Obras de Urbanização David Moreira da Silva / João Andresen 
Director Carlos Ramos  

 
 
Fontes:  
AESBAP/ Livro de Ponto de 1947 a 1957, aberto em 1 de Maio de 1947;  
AESBAP/247 a 258 – Exposições Magnas da Escola Superior de Belas-Artes do Porto (1953 a 1958); 
Decreto-lei nº. 34.607 de 15.05.1945 
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Professores e cadeiras lecionadas na EBAP/ESBAP de 1947 a 1957 

 
 

Ano Letivo Cadeiras Professores /Assistentes 
 
 
 
 
 

1956/57 

1ª – Geometria descritiva e Estereotomia António Maria Cândido de Brito  
2ª Ornamentação, Estilização e Composição 
Ornamental 

Manuel Marques 

3º Desenho de Figura do Antigo e de Modelo Vivo Acácio Lino/ a partir de Novembro de 1948 
Heitor Cramez 

4ª Arquitectura Júlio José de Brito (interino) 
5ª Pintura Dordio Gomes 
6ª Pintura Joaquim Lopes (interino) 
7ª Escultura Barata Feyo 
8ª Desenho Arquitectónico e de Construção e de 
Salubridade das Edificações 

Rogério Azevedo 

9ªHistória Geral da Arte Armando Manuel Lemos de Matos  
Artur Nobre de Gusmão  

10ªArqueologia Artística Geral e Portuguesa Armando Manuel Lemos de Matos 
Artur Nobre de Gusmão  

11ªHistória Geografia Histórica e Etnografia Miguel de Mendonça Monteiro 
12ªAnatomia artística Dordio Gomes a partir de Novembro de 1948 A. 

Sousa 
13ªÁlgebra, Geometria Analítica e Trigonometria 
Plana. Elementos de Cálculo Integral e Diferencial. 
Mecânica. 

Rogério Barroca 

14ªEstática Gráfica, Resistência dos Materiais, 
Construções Metálicas, Betão Armado e Topografia 

Júlio José de Brito 
A. Figueiredo (Janeiro) 

15ªUrbanologia António José de Brito e Cunha /José Sequeira 
Braga 

16ªProjectos e Obras de Urbanização David Moreira da Silva /João Andresen  
Director Carlos Ramos?  
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Exercícios de Aplicação David Moreira da Silva professor da 16ª cadeira na EBAP 
Ano Letivo 1946-47. FIMS/MSMS/1817 

 
 

  

Escola de Belas Artes do Porto 
16.ª Cadeira 

Ano lectivo de 1946-1947 
Exercícios de aplicação  

 
 

1 – Projectar os perfis transversais-tipo dos seguintes arruamentos: 
a – Arruamentos com caracter residencial, podendo a sua largura 
variar entre 3m e 25 m. 
b – Arruamentos com caracter misto, de largura não inferior a 6m nem 
superior a 30m. 
c – Arruamentos com caracter industrial, de largura não inferior a 9m 
e não superior a 30m. 
d – Arruamentos de grande circulação e passeio de peões, de largura 
[…] 
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Apontamentos de David Moreira da Silva sobre Assuntos Tratados pelo Prof. J. Fonseca na EBAP 
Ano Letivo 1945-46. FIMS/MSMS/1817 

 

 
 

Definição das palavras: urbanologia e urbanística. 
Praça – 1º elemento urbano 
Def. dos termos urbanizar e urbanismo 
Urbe – Dispersa e concentrada 
                                           Igreja 
1º elemento urbano            Camara 

   Estabelecimento 
            Edifícios produtores de tráfico: C. F., Teatros,                                  
                                                                        Mercados 
Vias arteriais 
Profundidade das habitações em quarteirões 
Quarteirões quadrados – Barcelona 
        “         de dupla linha 
         “         Americanos 
Regulamento – grande problema municipal 
Ruas –colocação de árvores, pontos de conflito, cruzamentos, perfis especiais, 
junto de molhes ou rios, extensão das ruas. 
Cotovelos de ruas, páteos, modelo de bairro residencial, páteo inglês, rua 
inclinada 

 

 
 

Problema de visibilidade. 
Cruzamento em angulo por imposição do terreno 
Praças de tráfico 
   “         utilitárias 
    “       arquitectónicas ou monumentais 
Praça Real de Nancy 
  “  S. Pedro de Roma 
Sistema de 3 praças: Praça Mayor Madrid  
Espaços verdes 
Distancias máximas, teóricas 
Grandes parques – d ≤ 2 Km ≥ 18 Ha 

Parques de bairro – d ≤  500m ≥ 3 Ha 

Jardins de repouso 
                                               d ≤  250m 
Campos de jogos infantis 
Jardins de repouso ou campo de jogos infantis 
Square, parque 
Espaços desportivos 
Passeios públicos 
Estradas de penetração 
Cursos de água nas cidades, Rios menores 

 

 
 

Estética urbana: 
A linha horizontal da-nos a ideia de serenidade 
“    “    oblíqua – insegurança 
            Equilíbrio 
         Vertical   aspiração ao infinito 
Intervenção do tempo 
No agrado estético 
Ritmos simples 
  “       múltiplos 
Palmira /Síria) tem uma rua monumental  
             que conduzia ao templo de Júpiter 
As ruas quanto mais próximas do centro mais largas 
Devem ser para permitir que os edifícios tenham mais andares 
Pinturesco 
A acropole de Atenas é o Melhor exemplo de pinturesquismo 
O pinturesco na arte gótica é notável 
Escorial jardim 
Indefinição ∞ 
As labirínticas são somente de origem árabe 
A cor das cidades 
Colocação de monumentos públicos 
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Apontamentos de David Moreira da Silva sobre Assuntos Tratados pelo Prof. J. Fonseca na EBAP 
Ano Letivo 1945-46. FIMS/MSMS/1817 

 

 

 

A fonte adossada é um recurso para valorizar um edifício pobre 
Os monumentos isolados e no meio de praças começara a fazer-se duma 
maneira epidémica, desde meados do sec. XIX 
Monumentos pontuais: obeliscos e colunas 
         “frontais: arcos de triunfo e  
Morfologia – 1ª Parte 
1º Acessos urbanos: 
   1º por barco 
   2º “ comboio 
   3º “ estrada 
   4º pelo ar 
Estações de C. F., terminus e de passagem 
2º Portos naturais e artificiais – molhes 
3º Aeroportos, zona de protecção 
4º Estradas 
   Morfologia, 2ª Parte 
A cidade é um todo vivo 
Importância superficial duma cidade: 
1º Ruas e praças 
2º vivendas 
3º espaços verdes 
4º zonas industriais 
5º zonascomerciais 
A linha recta na rua deve surgir natural e não forçada. Esquema clássico de 
cidade 
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2º Concurso de Emulação dos alunos de David Moreira da Silva na EBAP 
CLASSIFICAÇÕES ANO LETIVO DE 1947-1948 

 
 2º Concurso de Emulação de 28-VIII-1948- FIMS/MSMS/1817 
 

 
 

2º Concurso de Emulação dos alunos de David Moreira da Silva na EBAP Ano Letivo de 1947-48. 
 

Ano Letivo [1947-1948] 28-VIII-1948 
Nome do aluno Corinto Marques. 
FIMS/MSMS/1817 
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2º Concurso de Emulação dos alunos de David Moreira da Silva na EBAP Ano Letivo de 1947-48 

 

Ano Letivo [1947-48] 28-VIII-1948 
Nome do aluno: Benjamim do Carmo Azevedo 
FIMS/MSMS/1873 
 
1 

 
 

2 

 

3 

 

4 
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2º Concurso de Emulação dos alunos de David Moreira da Silva na EBAP Ano Letivo de 1947-48 

 

Ano Letivo [1947-48] 28-VIII-1948 
Nome do aluno: José Carlos Loureiro 
FIMS/MSMS/1873 
1 

 
 

2 

 

3 

 
 

 

4 
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2º Concurso de Emulação dos alunos de David Moreira da Silva na EBAP Ano Letivo 1947-48 

 
Ano Letivo [1947-48] 28. VIII.1948 
Nome do aluno: Eduardo Rocha Matos 
FIMS/MSMS/1873 
 
1 

 

2 

 
 

3 

 
 

4 
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2º Concurso de Emulação dos alunos de David Moreira da Silva na EBAP Ano Letivo de 1947-48 

 
Ano Letivo [1947-48] 
Nome do aluno: Alberto [?] 
FIMS/MSMS/1873 
1 

 
 

2 

 
3 

 
 

4 
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2º Concurso de Emulação dos alunos de David Moreira da Silva na EBAP Ano Letivo de 1947-48 

 
Ano Lectivo [1947-48] 28.VIII.1948 
Nome do aluno: Alberto Toronjo de Azevedo Centeno 
FIMS/MSMS/1873 
5 

 
 

6 

 

7 
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2º Concurso de Emulação dos alunos de David Moreira da Silva na EBAP Ano Letivo de 1947-48 

 
Ano Letivo [1947-48] 
Nome do aluno: Fernando Luís Cardoso Menezes de Tavares e Távora 
FIMS/MSMS/1873 
 
1 

 
2 
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2º Concurso de Emulação dos alunos de David Moreira da Silva na EBAP Ano Letivo de 1947-48 

 
Ano Letivo [1947-48] 28 VIII 1848 
Nome do aluno: David Alberto Fernandes Caravana 
FIMS/MSMS/1873 
 
1 

 
 

2 

 
3 

 
 

4 
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2º Concurso de Emulação dos alunos de David Moreira da Silva na EBAP Ano Letivo de 1947-48 

 
Ano Letivo [1947-48] 28 VIII 1848 
Nome do aluno: António Serafim Ferreira Machado 
FIMS/MSMS/1873 
 
1 

 
 

2 

 
3 
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2º Concurso de Emulação dos alunos de David Moreira da Silva na EBAP Ano Letivo de 1947-48 

 
Ano Letivo [1947-48] 28 VIII 1848 
Nome do aluno: Luís Pedro de Lima de Moura Coutinho de Almeida de Eça 
FIMS/MSMS/1873 
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  Trabalhos dos alunos de David Moreira da Silva – 16ª Cadeira, Anteprojeto do Arranjo Urbanístico de Uma 
faixa Adjacente Marginal do Douro, Porto de 1951. FIMS/MSMS/1551   

 
 Rogério Augusto Neto Barroca  
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 Trabalhos dos alunos de David Moreira da Silva – 16ª Cadeira, Anteprojeto do Arranjo Urbanístico de Uma 
faixa Adjacente Marginal do Douro, Porto de 1951. FIMS/MSMS/1551 

  

Rogério Augusto Neto Barroca  
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 Trabalhos dos alunos de David Moreira da Silva – 16ª Cadeira, Anteprojeto do Arranjo Urbanístico de Uma 
faixa Adjacente Marginal do Douro, Porto de 1951. FIMS/MSMS/1571 

 

Álvaro Augusto Oliveira Vieira  
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  Trabalhos dos alunos de David Moreira da Silva – 16ª Cadeira, Anteprojeto do Arranjo Urbanístico de Uma 
faixa Adjacente Marginal do Douro, Porto de 1951. FIMS/MSMS/1577   
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Concursos de Emulação 16ª cadeira lecionada por David Moreira da Silva na EBAP 
1946 a 1961 

 

Fonte Ano 
Letivo 

Concursos de Emulação 
Temas 

Programa 

FIMS/MSMS/1817 1946-47 1º Concurso: 
 Anteplano de uma Zona 
Residencial e Balnear, 
Numa Vila de Grande 
Importância Industrial, 
Comercial e Agrícola 
 
 
 
 
 
 

      O anteplano de urbanização a que se refere o presente 
programa, abrange tôda a área da freguesia de Leça da 
Palmeira, o vizinho concelho de Matozinhos, claramente 
representada nas plantas juntas e compreende as seguintes 
peças: 
 

A- Uma   memória   descritiva  e   justificativa 
 versando, os seguintes assuntos, por capítulos e tanto 
quanto possível pormenorizadamente: 

Capítulo Primeiro 
Resumo Histórico da Freguesia de Leça da Palmeira 

Capítulo Segundo 
Estudo Critico do Estado actual da mêsma freguesia, 
incluindo: 

a – A sua situação; 
b – As características do lugar e do seu quadro 

 geografico; 
c – Clima; 
d – População; 
e – Economia; 
f – Principais características da freguesia de Leça 

 da Palmeira, na parte que diz respeito: 
 

  1 – Ao relevo e aproveitamento do solo; 
  2 – Às edificações; 
  3 – Aos arruamentos; e 
  4 – Aos espaços livres públicos 

 
Capítulo Terceiro 

    Elementos e Princípios Básicos do Anteplano de 
Urbanização: 
 

a – Superfícies e percentagens; 
b – Aproveitamento do solo; 
c – As grandes vias de comunicação e os espaços 

 livres públicos; 
d – A remodelação da área urbanizada e os novos 

 elementos da composição. 
 

B – Um Regulamento das Zônas. 
C -   Um    Regulamento    dos    talhamentos    e 

 Quarteirões. 
D - Um Regulamento das Edificações. 
E- Uma Planta da Região, na escala de 1:50.000, 

 indicando as principais vias de comunicação dos 
concelhos do Pôrto e Matozinhos; sabendo-se que a 
ligação por via terrestre entre as freguesias de Leça da 
Palmeira e Matozinhos deverá vir a ser dificultada pelo 
prolongamento para Leste, da doca do Pôrto Comercial 
de Leixões 

F –  Uma   carta   de   Portugal,   indicando   as  
principais vias de comunicação do país; 

G - Uma planta do conjunto, na escala de 1:2.500, 
 com curvas de nível, indicando os seguintes elementos 
novos e existentes: arruamentos, praças jardins e 
alamêdas; praia, campos de desporto e outros espaços 
livres públicos; edifícios públicos principais, simples 
edifícios de interêsse público e cemitérios. 

H –  Os  perfis transversais – tipo dos principais 
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Concursos de Emulação 16ª cadeira lecionada por David Moreira da Silva na EBAP 
1946 a 1961 

 

Fonte Ano 
Letivo 

Concursos de Emulação 
Temas 

Programa 

 
 
 
 
 
 
FIMS/MSMS/1817 

 
 
 
 
 
 
1946-47 

 
 
 
 
 
 
2º Concurso: 
Anteplano de Urbanização e 
Extensão dum Centro 
Industrial 

arruamentos e respectivos perfis longitudinais; 
 

   I –  As  perspectivas,  fotografias  e  desenhos  de 
pormenor, julgados necessários para tornar clara a leitura 
do anteplano. 
 
      O anteplano de urbanização e extensão a que se refere o 
presente programa, abrange toda a área da planta junta e 
tem por objectivos: 
1º - Estabelecer as directrizes que permitem ordenar  

 o desenvolvimento urbano da freguesia da Senhora da 
Hora, importante centro industrial, no concelho de 
Matosinhos; 

2º - A criação, para êste centro, em bases seguras e  
capazes de impedir o seu atrofiamento futuro, das 
necessárias vias de comunicação, tanto de carácter local, 
como nacional e  internacional. 
Com o fim de atingir êstes objectivos, julga-se  
dêsde já necessário: 

a – Localizar e delimitar a área destinada às  
instalações industriais: grandes, médias e pequenas; 

b –  Localiza  e  delimita  a  área  destinada   às 
 moradiasoperárias e da classe média;  

c – Projecta os arruamentos novos, os espaços 
 livres  públicos, as praças, jardins, alamedas, zônas 
verdes, campos de desporto, edifícios públicos, etc., etc. 

d – Regulamenta as construções e a divisão do 
 solo em talhões e quarteirões. 
 

    O anteplano de urbanização e extensão, a elaboração de 
acôrdo com êste programa, compreende as seguintes peças: 
 

A – Uma memória descritiva e justificativa versando, 
 os seguintes assuntos, por capítulos e tanto quanto 
possível pormenorizadamente:  
 

Capítulo Primeiro 
Resumo Histórico da Freguesia da Senhora da Hora 
 

Capítulo Segundo 
Estudo Critico do Estado actual da mêsma freguesia, 
incluindo: 
 

a – A sua situação; 
b – As características do lugar e do seu quadro 

 geográfico; 
c – Clima; 
d – População; 
e – Economia; 
f –   Principais  características  da  freguesia   da 

 Senhora da Hora, na parte que diz respeito: 
 

  1 – Ao relevo e aproveitamento do solo; 
  2 – Às edificações; 
  3 – Aos arruamentos; e 
  4 – Aos espaços livres públicos 
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Capítulo Terceiro 
Elementos e Princípios Básicos do Anteplano de Urbanização e 
Extensão: 

a – Superfícies e percentagens; 
b – Aproveitamento do solo; 
c –  As  grandes  vias de comunicação e os espaços 

 livres públicos; 
d –  A remodelação da área urbanizada e os novos  

elementos da composição. 
 

 B – Um Regulamento das Zônas 
 C - Um Regulamento dos talhamentos e Quarteirões. 
 D - Um Regulamento das Edificações. 
 E- Uma Planta da Região, na escala de 1:50.000, indicando 
as principais vias de comunicação dos concelhos do Pôrto e 
Matozinhos; 
 F – Uma carta de Portugal, indicando as principais vias de 
comunicação do país; 
 G -Uma planta do conjunto, na escala de 1:2.500, com curvas 
de nível, indicando os seguintes elementos novos e existentes: 
arruamentos, praças jardins e alamêdas; praia, campos de 
desporto e outros espaços livres públicos; edifícios públicos 
principais, simples edifícios de interêsse público e cemitérios. 
 H – Os perfis transversais –tipo dos principais arruamentos e 
respectivos perfis longitudinais; 
 I – As perspectivas, fotografias e desenhos de pormenor, 
julgados necessários para tornar clara a leitura do anteplano. 

Porto, 19 de Maio de 1947 
FIMS/MSMS/DMS 
567, p. 99 no 
Curriculum Vitae 
do candidato David 
Moreira da Silva, 
1961 

1947-48  1º Concurso: 
Anteplano geral de 
urbanização do parque das 
exposições de uma capital 
de distrito 
 
 
 

Programa 
    Um dos meios mais frequentemente empregados para tornar 
conhecidos do grande público a importância da produção e os 
progressos realizados nos diferentes ramos de actividade 
humana, consiste em promover, em recintos apropriados, a 
realização de grandes exposições colectivas de modelos, 
produtos ou obras executadas em determinados lugares, 
províncias, distritos, países ou nações. 
    O Parque, a que se refere i presente programa, a urbanizar 
com aquele objectivo, terá, por isso carácter permanente, será 
construído dentro dos limites administrativos da cidade do 
Porto, e servirá, sobretudo, para a realização das grandes 
exposições industriais, comerciais, agrícolas, artísticas e 
científicas da sua região, do país e do Império, assim como 
para as suas competições desportivas mais importantes. 
    Deste modo, e supondo que o facto de se pretender 
comemorar condignamente o 1º Centenário da fundação de 
uma Associação Industrial, prestigiosa, pode vir a ser o 
momento mais oportuno para que a cidade veja preenchida 
uma das suas grandes lacunas, admite-se desde já a 
possibilidade de ser levada a efeito, dentro de curto prazo, a 
construção de um Parque onde possa realizar-se, em boas 
condições de funcionamento e acesso, uma Grande Exposição 
Industrial, comemorativa do 1º centenário daquela Associação, 
compreendendo os seguintes grupos principais: 
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FIMS/MSMS/1817 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º Concurso: 
[] 
 

a – Continente; 
b – Ilhas adjacentes; 
c – Colónias. 

   A Exposição abrangerá todas as actividades Industriais 
portuguesas que para esse efeito serão classificadas. 
    Porto e Escola Superior de Belas-Artes, 10 de Janeiro de 
1948. 

 
 
 

[   ] 
28 Julho de 1948 

 

FIMS/MSMS/DMS 
567 p. 98 no 
Curriculum Vitae 
do candidato David 
Moreira da Silva, 
1961 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIMS/MSMS/DMS 
567 p. 97/98 no 
Curriculum Vitae 
do candidato David 
Moreira da Silva, 
1961 
 

1948-49 1º Concurso: 
Anteplano de Urbanização 
do núcleo central duma 
capital de distrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º Concurso: 
Anteplano de Urbanização 
duma zona mista de 
residência e desporto, numa 
capital de distrito 
 
 

Programa 
    O anteplano de urbanização a elaborar de harmonia com 
este programa abrangerá toda a área da planta anexa e será 
executado como se se destinasse a servir de base para a 
elaboração do plano definitivo de remodelação do núcleo 
central da cidade do Porto, representado naquela planta. 
Na primeira fase de estudos e trabalhos ou seja neste 
anteplano, ter-se-á em vista: 

1 -Proceder à plena valorização estética dos edifícios 
existentes de reconhecido interesse arquitectónico; 
2 – Sugerir, a quem de direito, o melhor arranjo e 
aproveitamento a dar aos terrenos presentemente ocupados 
pelos edifícios que, por motivo justificado, possa vir a ser 
necessário demolir; 
3 – Localizar nesta área, após o necessário inquérito, os 
edifícios públicos mais representativos de que a cidade 
porventura ainda careça e nela possam ou devam figurar; 
4 – que as características das fachadas dos edifícios públicos 
e particulares a construir na área daquela planta devem 
ficar inequivocamente definidas e harmoniosamente 
integradas no conjunto de edifícios públicos existente, 
sabendo-se que os novos edifícios particulares podem ser 
mistos ou exclusivamente destinados ao comércio, etc., etc. 
 
Porto e Escola Superior de Belas-Artes, 27 de Janeiro de 
1949. 

 
 
 

Programa 
    No lugar de Ramalde, na cidade do Porto, e de harmonia 
com o anteplano geral de urbanização desta cidade, pretende-
se criar um vasto núcleo residencial, no intuito de contribuir 
para a resolução de um dos mais graves dos seus problemas, 
que é o da crise da habitação. 
    O terreno destinado a este fim fica compreendido entre a via 
Rápida e as Avenidas da Boavista e de Epitácio Pessoa, como 
pela planta topográfica junta se pode verificar. 
    Essencialmente destinada a moradias económicas para a 
classe média, neste núcleo serão, todavia, 

 
 

 



Maria do Carmo Marques Pires             O Ateliê de Arquitetura/Urbanismo de David Moreira da Silva e Maria José Marques da Silva Martins
                             VISIBILIDADE DA MEMÓRIA 

           II VOLUME 
 

- 171 - 
 

Concursos de Emulação 16ª cadeira lecionada por David Moreira da Silva na EBAP 
1946 a 1961 

 

Fonte Ano 
Letivo 

Concursos de Emulação 
Temas 

Programa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

considerados diversos tipos de edifícios possíveis, desde a 
casa individual até blocos multifamiliares, em altura, blocos 
estes que pelo seu número devem predominar largamente na 
composição. 
    Além dos edifícios destinados à habitação, este núcleo 
compreenderá, para que se torne tanto quanto possível 
completo, perfeito e independente o seu funcionamento: 

1 – Um Centro Cívico, destinados às actividades: Cultural, 
Administrativo e Comercial Local. 
2 –Um centro desportivo; 
3 – Os Centros Escolares necessários; 
4 – As zonas verdes, arruamentos, alamedas, praças e as 
respectivas vias de comunicação local e regional, etc., etc. 

    Porto e Escola Superior de Belas-Artes, 7 de Maio de 1949. 

FIMS/MSMS/DMS 
567 p. 97 no 
Curriculum Vitae 
do candidato David 
Moreira da Silva, 
1961 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIMS/MSMS/DMS 
567 p. 96 no 
Curriculum Vitae  

1949-50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º Concurso: 
Anteplano duma estância 
termal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ª Concurso: 
Anteplano de urbanização 
duma zona balnear, de 
desporto e  

Programa 
    O anteplano de urbanização a elaborar em harmonia com o 
presente programa abrangerá toda a área da planta 
topográfica anexa e será executado como se destinasse a 
contribuir para a criação duma ORDEM URBANA MELHOR, 
isto é, que substitua com vantagem a DESORDEM URBANA 
existente na Vila de Vizela e corresponde tão inteiramente 
quanto possível às necessidades e exigências mais legítimas da 
sua população, sob múltiplos aspectos: de residência fixa e 
flutuante, da higiene, da economia e da estética; da 
comodidade, do conforto, do trabalho e da vida termal; da 
circulação, do passeio a pé e dos transportes mecânicos. 
    Nesta ordem de ideias e partindo do princípio de que urge 
atingir estes e outros objectivos de importância vital para 
aquela Vila, como, por exemplo, o da futura expansão da sua 
área urbanizada, o anteplano a apresentar em data a afixar 
ulteriormente, terá, sobretudo, em vista: 

a – A resolução do problema das suas vias de comunicação; 
b – A localização e delimitação das diferentes zonas e 
centros destinados: 
1 – Às instalações de carácter termal; 
2 – Às instalações industriais, comerciais e mistas; 
3 – à construção de edifícios públicos, de diversões e de 
moradias para a população fixa e adventícia. 
c – O traçado dos arruamentos novos e a remodelação dos 
existentes; a representação dos espaços livres públicos, das 
praças, jardins, alamedas, zonas verdes, campos de jogos, 
etc., etc. 
d – A regulamentação das construções e da divisão do solo 
em talhões e quarteirões, etc., etc. 
Porto e Escola Superior de Belas-Artes, 29 de Dezembro de 
1949. 

Programa 
    Situada ao Norte de Leça da Palmeira, do vizinho concelho 
de Matosinhos, a extensa faixa costeira representada na 
planta anexa a este programa,  
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do candidato David 
Moreira da Silva, 
1961 

 recreio, satélite da cidade 
do Porto 

presta-se admiravelmente, pelas suas características, à 
organização dum magnífico conjunto de praias de banhos, 
campos de desporto, colónias de férias, de campismo, etc., etc., 
susceptível de servir nas melhores condições de salubridade e 
de veraneio a numerosa população citadina e da região 
nortenha que, sobretudo, na época calmosa, ali possa vir a 
procurar saudável refúgio, mais ou menos prolongado. 
    Pretende-se, assim, criar um ambiente adequado e 
perfeitamente capaz de ir ao encontro das prementes 
necessidades e exigências de repouso, distracção ou 
simples vilegiatura duma população densa, física e 
espiritualmente laboriosa. 
    Nesta ordem de ideias e ainda porque o objectivo do 
presente trabalho é a plena valorização da referida zona 
balnear, ter-se-á em vista: 

a – Que os principais motivos de atracção, nesta 
 zona a organizar, são: o mar, as parais e o pinhal; 

b –   Que  o   aeródromo  de   Pedras   Rubras  se 
 encontra relativamente próximo desta zona; 

c – Que é indispensável rever todo o sistema de 
comunicações desta zona balnear com aquela aeródromo e 
as terras do interior; 
d – Que a urbanização desta zona implica, além do mais: 
1 – A organização das praias, servidas por edifícios 
públicos, hotéis, pensões, centros comerciais e diversões; 
2 – A localização e arranjo dos núcleos residenciais, para a 
população fixa e adventícia; 
3 – A previsão de uma vasta área desportiva com campo de 
GOLF, de 18 buracos, campos de ténis, e de tiro aos pombos, 
piscinas clubes náuticos, etc. 
4 – Adequada localização de várias clareiras destinadas às 
colónias de férias infantis e respectivas edificações; 
5 – A necessária reserva de espaço para a prática de 
campismo; 
6 – A protecção da paisagem; 
7 – A criação de vários parques de estacionamento para 
veículos automóveis e bicicletas, etc., etc. 
 
Porto e Escola Superior de Belas-Artes, 29 de Abril de 1950. 

FIMS/MSMS/DMS 
567 p. 95 no 
Curriculum Vitae 
do candidato David 
Moreira da Silva, 
1961 

1950-51 2º Concurso: 
Anteplano de urbanização 
duma zona mista de 
residência e desporto, numa 
capital de distrito 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 
    Às flagrantes e incessantemente crescentes necessidades de 
expansão urbana da cidade do Porto, veio juntar-se, mais uma 
vez, a justa aspiração da sua massa desportiva, desde há 
muitos anos desejosa de possuir as instalações necessárias, 
suficientes e condignas para a prática de várias modalidades 
desportivas e, sobretudo, que permitam, nas melhores 
condições de asseio, higiene e conforto, para o público como 
para os atletas, a realização dos seus espectáculos e 
competições. 
    A parte da cidade destinada à realização deste duplo 
objectivo, é aquela que se estende das Antas até à Areosa, e vai 
claramente representada na  
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   planta anexa, na escala de 1:2.500. 
    Do presente concurso de emulação, considerado o primeiro 
passo a dar no sentido de se proceder à urbanização racional 
de toda aquela área, sem perder de vista os referidos 
objectivos, deverão sair todas as directivas consideradas 
fundamentalmente indispensáveis em trabalhos desta índole, 
tanto pelo que diz respeito às comunicações e arruamentos, 
como aos edifícios públicos, às moradias, ao comércio e à 
pequena indústria; aos centros desportivos, parques e 
alamedas; à densidade da população a instalar, etc., etc. 
    Porto e Escola Superior de Belas-Artes, 15 de Maio de 1951. 

FIMS/MSMS/DMS 
567 p. 95 no 
Curriculum Vitae 
do candidato David 
Moreira da Silva, 
1961 

1951-52 2º Concurso: 
Anteplano geral de 
urbanização e expansão 
dum núcleo satélite duma 
capital de distrito 

Programa 
I 

    Abrangida pelo anteplano regional do Porto, que na sua 
área prevê a criação duma zona industrial de características 
definidas, a Vila de Ermesinde é um importante núcleo 
residencial, comercial e industrial, satélite da capital do Norte, 
onde não só residem muitos dos seus funcionários públicos e 
particulares e estudantes, mas, também, exercem considerável 
actividade os seus pequenos industriais, comerciantes e 
agricultores, que tão largamente contribuem para o seu 
reconhecido progresso físico e desenvolvimento espiritual. 
    Acresce que, se a sua população duplicou, entre 1911 e 
1940, a sua vida económica não pode deixar de ser beneficiada 
pela sua própria posição geográfica, caracterizada pela 
bifurcação das importantes linhas ferroviárias do Minho e 
Douro. 
    Estes factos que, se por um lado têm contribuído para 
promover o seu desenvolvimento, pelo outro, também tem 
provocado o seu caos urbanístico pela maneira imprevista, 
arbitrária e desordenada como no seu conjunto se tem  
procedido , justificam, só por si, a elaboração do anteplano 
geral de urbanização e expansão  

FIMS/MSMS/DMS 
567 pp. 93-94 no 
Curriculum Vitae 
do candidato David 
Moreira da Silva, 
1961 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1952-53 1.º Concurso: 
 Anteplano de urbanização 
duma cidade universitária 
numa capital de distrito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 
    Entre os vários, muito importantes e urgentes problemas a 
resolver em todos os países civilizados do Globo conta-se, sem 
dúvida alguma, o da formação moral, intelectual e física do 
seu escol juvenil. 
    Preocupados com este problema fundamental, de cuja 
solução em grande parte depende o seu destino, pelo 
valiosíssimo contributo que à vida nacional podem prestar 
todos aqueles que se dedicam ao estudo das ciências e das 
artes, já os dirigentes de alguns países de diferentes 
continentes reconheceram a necessidade da criação das 
Cidades Universitárias onde, a par do ambiente mais propício 
às múltiplas facetas da sua actividade, os estudantes possam 
encontrar completas e adequadas instalações residenciais e 
didácticas.  
    O exemplo é digno de ser seguido ea confirmá-lo está, entre 
nós, a feliz e a muitos títulos notável iniciativa da ampliação e 
quase total remodelação da Cidade Universitária de Coimbra. 
    Na  cidade   do   Porto ,   onde   os    diferentes  
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estabelecimentos de Ensino Superior se encontram dispersos e, 
por vezes, em bem precárias condições de trabalho – o que, 
pràticamente, representa prejuízo certo para professores e 
alunos, muitos dos quais, sendo da província, vêem este mal 
agravado pelo facto de, no seu centro, só encontrarem 
alojamentos em más condições de vizinhança, conforto, 
salubridade e economia – o problema do núcleo universitário 
ainda está por resolver e não deixará, tão cedo, de preocupar 
seriamente todos aqueles que, sentindo-o, procuraram 
soluciona-lo por todos os meios ao seu alcance, animados 
como estão pelo legítimo desejo de servirem os superiores 
interesses da cidade e do país. 
    Nesta ordem de ideias e considerando que o primeiro passo 
a dar nesse sentido pode e deve ser o da elaboração do 
respectivo anteplano de urbanização, julgou-se oportuno tomá-
lo por tema do presente Concurso de Emulação, devidamente 
apoiado neste sucinto programa e na planta topográfica cujo 
original, em separado, se fornece na escala de 1:2.500, e 
tendo, sobretudo, em atenção: 

A – As directrizes do sistema viário da cidade do 
 Porto, previstas nos seus planos regional e de 
urbanização, tanto pelo que diz respeito a arruamentos 
como a praças, espaços livres e parques de 
estacionamento; 

B – A construção, em curso, do Hospital Escolar, 
onde funcionará a Faculdade de Medicina e que, pelas 
suas vastas proporções, será não só o ponto de partida, 
mas o elemento predominante de toda a composição a 
estudar que, além disso, compreenderá: 

 
1 – As Faculdades de: Ciências, Letras,  

Engenharia, Farmácia e Ciências Económicas e 
Financeiras; a Escola Superior de Belas-artes e o 
Conservatório de Música; 

2 – Os edifícios de carácter comum destinados a:  
Administração; ao grande anfiteatro de Festas e 
Conferências, Biblioteca, Museu Cultural, Cine-Teatro, 
Clube, Cantina, etc., etc.; 

3 – Edifícios de carácter residencial, para  
estudantes e professores, assistentes e funcionários; 

4 – A Alameda das Faculdades, com seus jardins,  
pequenos bosques e jogos de água; e 

5 – O Estádio Universitário, constituído por  
campos de jogos e de treinos, para: futebol, hóquei em 
patins, basquetebol, ténis, etc. 

 
    Exteriormente ao recinto universitário, a delimitar, prever-
se-á, na área restante da planta Anexa a este programa: 
 

1 –Dois apeadeiros cobertos para os passageiros  
dos transportes colectivos dos autocarros e dos 
eléctricos; 

2 – Uma estação de serviço para automóveis; 
3 – Vários centros comerciais locais;  
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4 – Uma vasta zona residencial, compreendendo,  
sobretudo, casas económicas e de renda limitada; 
espaços livres públicos; escolas infantis e primárias, 
cobertas e ao ar livre, igreja, etc. 

    Os dados estatísticos a fornecer oportunamente, sobre a 
frequência dos diferentes estabelecimentos de ensino serão, 
tanto quanto possível, completados, sob todos os aspectos de 
reconhecido interesse, pelos concorrentes a esta prova. 
    Entretanto, dever-se-á contar: 
 

1 – Com uma frequência de 5.000 a 6.000 alunos 
3.500 a 4.000 dos quais, sendo da província, deverão 
encontrar alojamento na Cidade Universitária; 

2 – Com cerca de cento e cinquenta moradias,  
sendo cem para o corpo docente e as restantes para os 
funcionários. 
 

    Este anteplano, a apresentar rigorosamente nas dimensões a 
estabelecer e em data a designar, compreenderá: 
 

a -  Uma memória descritiva e justificativa; 
b -  Uma  planta  esquemática,  na  escala   de  

1:25.000, indicando a sua perfeita integração no 
conjunto viário do Plano Regional da Cidade do Porto; 

c – Uma planta gral com indicação, tanto quanto  
possível pormenorizada, de todos os elementos 
pedidos, ou que não o tendo sido sejam considerados 
indispensáveis para tornar funcionalmente eficiente e 
esteticamente belo este grandioso conjunto; 

d – Um diagrama da circulação, estacionamento  
e organização dos transportes colectivos; 

e – Uma perspectiva geral, em prancheta, onde  
predominará a ALAMEDA DAS FACULDADES, mas 
onde possa ler-se, também, e claramente, o volume dos 
restantes elementos da composição. 

    N. B. – A planta topográfica do estado actual, na escala de 
1:2.500, destinada a servir de fundo no anteplano, será 
devidamente colada em prancheta e obrigatòriamente 
rubricada, para efeito de classificação, três semanas antes da 
data que no átrio da Escola vier a ser afixada para a sua 
apresentação definitiva. 
 
    Porto e Escola Superior de Belas-Artes, 12 de Dezembro de 
1952 

FIMS/MSMS/DMS 
567 pp. 91-92 no 
Curriculum Vitae do 
candidato David 
Moreira da Silva,  

 2.º Concurso:  
Anteplano de urbanização 
do bairro periférico duma 
cidade universitária 
 

Programa 
    Uma vez elaborado, para o anterior concurso de emulação, 
o ANTEPLANO DE URBANIZAÇÃO DUMA CIDADE 
UNIVERSITÁRIA, logo se julgou azado  o  momento  para , 
sem  mais  delongas , se  
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1961 
 

 
 
 

proceder ao estudo urbanístico do seu futuro bairro periférico. 
    Tomando por base as características rústico-urbanas do 
respectivo local, as linhas gerais do anteplano regulador da 
cidade do porto e um dos anteplanos mais bem classificados 
naquele concurso, o anteplano a que o presente programa se 
refere abrangerá a área circundante daquele importante 
centro de ensino superior, representada na planta anexa, e 
formará com ele, dentro dos mais actualizados princípios 
urbanísticos, uma tão esclarecida como útil, eficiente e 
recíproca UNIDADE DE VIZINHANÇA.    Presumindo que a 
construção  da cidade universitária,  tal como está  
prevista, isto é, com as mais variadas e confortáveis 
instalações docentes e discentes venha a constituir o principal 
elemento fomentador de urbanização da área a estudar, visto 
que se grande parte dos seus estudantes, sendo da província, 
ali virão a fixar residência ainda que transitória, também não 
é menos certo que, outros, bem como as respectivas famílias, 
não deixarão de se instalar na sua periferia, admite-se que 
venha a ser muito vasta a rede de interesses, exigências e 
necessidades deste novo bairro de expansão citadina, onde 
desde já e com todas as excepcionais características duma 
importante freguesia, parece prudente prever, nas melhores 
condições de economia, salubridade e estética: 

1 – Numerosas moradias individuais, isoladas e  
agrupadas, em talhões pequenos, médios e de grandes 
dimensões; 

2 – Moradias de renda económica e de renda  
limitada; 

3 – Um mercado municipal e vários centros  
comerciais locais; 

4 – Os jardins infantis, creches, dispensários e  
escolas primárias necessárias e suficientes para a 
população que a área em estudo possa comportar; 

5 – Uma escola técnica elementar; 
6 – Um liceu nacional; 
7 – Uma ou mais igrejas; 
8 – A sede da Junta de Freguesia; 
9 – Uma ou mais estações de C. T. T.; 
10 –Uma ou mais casas de espectáculos; 
11 – Uma estação de camionagem; 
12 – Uma estação de Sapadores Bombeiros; e 
13 – Vários jardins, parques, alamedas e campos  

desportivos, assim como a zona ou zonas verdes de 
protecção consideradas necessárias na área a 
urbanizar. 

    Este conjunto, que pelo seu arranjo deverá manter em 
evidência a cidade universitária e contribuir para a sua total 
valorização, também não poderá contrariar as principais 
directrizes da rede viária do plano regulador da cidade do 
Porto, em cujo traçado assentará, em princípio, todo o seu 
esquema de trânsito local e radial, de veículos e peões. 
    O anteplano, a apresentar no dia 25 de Julho, às 17  horas,   
compreenderá   as   seguintes    peças  
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  desenhadas e escritas: 
 

a – Uma planta geral, na escala de 1:2.500,com  
indicação de todos os elementos da composição e 
respectiva legenda indicando o número de pavimentos 
das edificações; 

b – Uma planta esquemática da cidade do Porto,  
na escala de 1:20.000, indicando o modo de 
integração deste bairro no anteplano regulador da 
mesma cidade; 

c – Um diagrama da organização do trânsito na  
área do anteplano, com indicação das diferentes 
zonas consideradas e sua interdependência; 

d – Uma perspectiva parcial ou de conjunto; 
e – Os  perfis  transversais-tipo  dos  principais  

arruamentos, na escala de 1:200; 
f – Uma memória descritiva e justificativa do  

partido adoptado, indicando, por zonas e no seu 
conjunto, não só a importância da população que a 
área do anteplano pode comportar, mas também a 
sua densidade por Hª., as características do terreno 
dado, o modo como foram selecionados todos os 
problemas mencionados no presente programa e os 
tópicos principais da regulamentação a prver no 
plano definitivo de urbanização deste bairro. 

    A planta geral e a perspectiva, engradadas, medirão, 
respectivamente, 1,20 x 0,90 m. e 0,60 x 0,45 m. 
    A memória descritiva, dactilografada, será apresentada 
sob a forma de processo. 
    A planta geral, a executar inteiramente numa das salas de 
trabalho desta Escola, será rubricada no dia 1 de Julho, às 9 
horas, depois de devidamente colada nos respectivos cartões 
ou placas. 
 
    Porto e Escola Superior de Belas-Artes, 18 de Maio de 
1953. 

FIMS/MSMS/DMS 
567 pp. 88-91 no 
Curriculum Vitae 
do candidato David 
Moreira da Silva, 
1961 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1953-54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.º Concurso:  
Anteplano de urbanização 
duma zona portuária 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 
    Datam de tempos muito remotos as precárias condições de 
navegabilidade da barra do Douro. 
    Os numerosos e tantas vezes trágicos naufrágios que no 
decurso de alguns séculos a tiveram por teatro, não podiam 
deixar de impressionar a população nortenha e prejudicar a 
sua economia. 
    Tão magno problema ìntimamente ligado como estava e 
ainda está, aos interesses e desenvolvimento da cidade do 
Porto, cujo comércio, uma vez era forçado a suspender as 
necessárias permutas com os nossos territórios de além-mar e 
os mercados estrangeiros por períodos mais ou menos longos, 
outras, ficava irremediavelmente privado das mercadorias de 
importação, quando, sob rigorosos vendavais, os navios que a 
transportavam ali desapareciam na voragem das suas 
alterosas vagas, exigia uma solução adequada e eficiente, a 
executar por fases e a longo prazo. 
    Encontrada e defendida por D. Pedro V, Folque; Sartórius, 
John Rennie e outros, há cerca de cem  
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anos, essa solução não podia deixar de ter por ponto de 
partida e característica principal, a construção de um porto 
artificial de abrigo, pero da cidade e junto à costa. Escolhidos 
para esse efeito os rochedos de Leixões, na vila de Matosinhos, 
ali se procedeu, primeiro, à construção duma ampla bacia ou 
anteporto e, mais tarde, à construção da doca n.º 1. 
    Com a construção desta doca, o porto artificial de Leixões 
passou a servir melhor a actividade comercial, tanto da cidade 
como de toda a sua região, cujas necessidades e exigências 
sempre crescentes não têm cessado de industrialização. Mas, a 
flagrante acompanhar o progressivo ritmo da nossa exiguidade 
das suas proporções, para a importância da tonelagem que 
anualmente movimenta, agradava pelas modernas 
características da navegação e pelo facto do seu anteporto ser 
quase exclusivamente utilizado para fins piscatórios e como 
canal de acesso, levaram o Governo da Nação a incluir no seu 
vasto plano de fomento a construção duma ampla doca, a n.º 2, 
susceptível de facilitar a entrada e saída dos nossos maiores e 
mais modernos navios mercantes, ladeada por largos e 
extensos cais para trânsito de passageiros, carga e descarga 
de mercadorias. 
    Integrada no actual plano de expansão do porto de Leixões, 
previsto para o vale do Leça, a construção desta nova doca 
corresponderá – se precauções que o evitem não forem 
tomadas – ao primeiro grande golpe a vibrar nas vias de 
comunicação existentes entre Matosinhos e Leça da Palmeira e 
na sua tradicional unidade física e de vizinhança. 
    Proceder, pois, ao estudo dos problemas que as precauções 
a tomar necessàriamente implicam, é oportuno e urgente, 
convindo, igualmente, considerar que: 

1 – Se torna indispensável prever a remodelação  
do actual porto de pesca, dotando-o com a maior 
extensão de cais possível; 

2 – O caminho de ferro de via reduzida, que o  
serve, também deverá passar a ter acesso a Leixões pelo 
valçe do Leça; 

3 – Os armazéns existentes nos cais da doca n.º 1  
têm carácter precário e precisam ser substituídos; 

4 –  As  futuras  doca s devem  ser  dotadas  de  
armazéns convenientemente localizados; 

5 –  A  Administração  dos  Portos  do  Douro  e  
Leixões não tem edifício próprio para as suas 
instalações; 

6 – A transferência, para Leixões, dos serviços da  
Alfândega do Porto, actualmente instalados em 
Massarelos, é de admitir; 

7 –  A  transferência  dos  actuais  depósitos  de  
combustíveis líquidos, para local mais adequado, é de 
aconselhar; 

8 – O perfil transversal dos arruamentos laterais à  
doca n.º 1 tem de ser revisto; 

9 –  O  sítio  de  Leça  da  Palmeira,  sobranceiro à  
futura doca, tem interesse paisagístico; 

10 – Há toda a vantagem em proceder, desde já, ao  
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estudo das cérceas dos edifícios a construir nos 
arruamentos laterais às docas n.ºs 1 e 2, tendo em 
atenção os fins a que se destinam e a capacidade 
realizadora da parte da população neles interessada. 

 
    Estes problemas justificam, só por si, a elaboração do 
anteplano de urbanização da zona em epígrafe, destinado a 
solucioná-los satisfatoriamente e compreendendo as seguintes 
Peças: 

A – PEÇAS ESCRITAS 
 

a –  Inquérito    sumário   sobre  a   importância 
comercial presente e passada do porto de Leixões; 

b – Memória   descritiva   e   justificativa   dos  
problemas e soluções estudados. Estas peças serão 
dactilografadas e apresentadas sob a forma de processo 
no dia 5 do próximo mês de Abril. 

B – PEÇAS DESENHADAS 
 

a– Uma planta da região, na escala de 1:50.000; 
b – Uma planta do conjunto, na escala de 1:2.000; 
c –  A  cércea  das  edificações do lado Norte das  

docas, com indicação dos elementos naturais existentes, 
na escala de 1:2.000; e 

d – O perfil transversal e, se interessar, o alçado  
principal da via destinada a assegurar uma ligação 
fácil e permanente entre a sede e a parte norte do 
concelho de Matosinhos, na escala de 1:200. 

 
    A apresentação destas peças terá lugar, impreterìvelmente, 
no dia 7 do próximo mês de Abril. 
 
    Porto e Escola Superior de Belas-Artes, 7 de Fevereiro de 
1954. 

FIMS/MSMS/DMS 
567 pp. 88-91 no 
Curriculum Vitae 
do candidato David 
Moreira da Silva, 
1961 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.º Concurso:  
Anteplano de urbanização da 
Praça ou Alameda dos 
Descobrimentos 
 
 

Programa 
    A cidade do Porto conta, entre outros títulos de glória, o 
facto de ter sido berço de um dos portugueses de maior 
projecção mundial de todos os tempos – o mais ilustre filho 
de D. João I – cuja consagração pública, tentada dentro dos 
seus muros na materialização duma desequilibrada praça e 
um monumento de proporções mesquinhas, mais diminui do 
que eleva tão grande figura da ínclita geração. 
    A dívida para com o excelso Infante D. Henrique 
contraída, continua, pode dizer-se, em aberto. 
    Com a elaboração do anteplano de urbanização que este 
programa tem por título, pretende-se não só dar o primeiro 
passo no sentido de saldar aquela dívida, mas, mais do que 
isso, promover a consagração condigna de todo o ciclo dos 
descobrimentos dos portugueses, pela idealização duma 
Praça ou Alameda Monumental, que seja, ao mesmo tempo e 
acima de tudo, uma síntese plástica comemorativa da 
abertura dos mares à civilização. 
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     Embora ocupando   um   lugar  dominante   na composição 
a fazer, o monumento ao Infante Navegador - «figura máxima 
da política quatrocentista, que soube ver para além do seu 
tempo e lançar os fundamentos de um plano de expansão 
nacional já iniciado por seu pai» (1) – não será, pois, o único 
a figurar nesta Praça ou Alameda de tão larga exaltação 
histórica, onde também deverão encontrar lugar adequado 
todas as grandes figuras que contribuíram não só para a 
nossa Epopeia Marítima como para a excepcionalmente 
brilhante acção expansionista dos portugueses através do 
mundo. 
    Trata-se, portanto, de uma obra de projecção nacional, 
cujas proporções, dado o plano teórico em que se situa, 
deverão corresponder mais à grandeza dos factos e das 
figuras a eles ligados do que às limitadas possibilidades locais 
de realização. 
    Além da referida Praça ou Alameda, cuja composição 
arquitectónica será valorizada com vários monumentos, o 
MUSEU DAS DESCOBERTAS, MUSEU COLONIAL, etc., o 
objectivo do presente concurso é, também, o arranjo 
urbanístico da orla marítima, no espaço compreendido entre o 
Castelo do Quiejo, o molhe Sul do Porto Comercial de Leixões 
e, a Leste, a nova artéria que no futuro mais ao menos 
próximo ligará a Avenida Marginal do Douro às novas docas 
daquele porto, para o que se torna necessário considerar: 
 

1 –  Uma   zona c de   protecção  e   unidade  de  
vizinhança que servirá de fundo à Praça Monumental ou 
Alameda dos Descobrimentos e a separará 
convenientemente das fábricas próximas; 

2 – Os problemas de trânsito, tendo em especial  
atenção o flagrante interesse turístico da área a estudar 
e suas imediações, assim como as dificuldades inerentes 
à existência da rotunda do Castelo do Queijo; 

3 – A valorização na faixa balnear que vai do  
Castelo do Queijo até ao molhe Sul do Porto de Leixões; 

4 –  O  aproveitamento  do  sol o disponível  e  as  
rectificações a fazer na área urbanizada abrangida pela 
planta topográfica anexa, na escala de 1:2.500. 

 
    Este anteplano cujas peças desenhadas e escritas serão 
entregues, respectivamente, até às 17 h. dos dias28 e 25 de 
Julho p.º f.º, compreenderá: 
 

a– Uma planta da região, na escala de 1:50.000; 
b – Uma planta de conjunto, na escala de 1:2.500; 
c – Uma planta parcial representando a Praça ou  

Alameda dos Descobrimentos, na escala de 1:1.000; 
d –  Um   perfil   longitudinal  daquela  Praça,  na  

escala de 1:500; 
e – Uma perspectiva do conjunto da mesma Praça  

medindo 0,40 x 0,60 m; 
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   f – Uma  memória  descritiva justificativa da obra 
 projectada, acompanhada das disposições regulamentares 
aplicáveis ao aproveitamento do solo e à natureza das 
edificações. 

 
    N. B. – As peças gráficas serão coladas em cartão prensado 
e rubricadas até às 17 h. do dia 1 de Junho p.º f.º, data a partir 
da qual não poderão sair das salas de trabalhos práticos da 
Escola. 
 
    Porto e Escola Superior de Belas-Artes, 8 de Maio de 1954. 
 
    [nota de rodapé] (1) Do Decreto-Lei n.º 23.405. 
 

FIMS/MSMS/DMS 
567 pp. 85-88 no 
Curriculum Vitae 
do candidato David 
Moreira da Silva, 
1961 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1954-55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.º Concurso:  
Anteplano parcial de 
urbanização duma capital 
de distrito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 
    Populosa e importante, entre outros motivos, pela laboriosa 
e variada actividade dos seus naturais e o contributo 
particularmente notável que, sob todos os aspectos, lhe é dado 
pela sua zona de influência e o vasto quadro geográfico que a 
rodeia, a ANTIGA, MUITO NOBRE, SEMPRE LEAL E 
INVICTA CIDADE DO PORTO, capital do Norte e segunda do 
país, perfeitamente ciosa dos seus pergaminhos e inerentes 
responsabilidades, procura, àvidamente e desde há muito, 
dentro e fora dos seus muros, adequadas soluções para os seus 
problemas de expansão. 
    Situada na margem direita do Douro e banhada pelo 
Oceano Atlântico, órgãos vitais que estão na origem do seu 
progresso e desenvolvimento, esta cidade é servida por 
numerosas vias de comunicação terreste, marítima, fluvial e 
aérea, que lhe permitem manter o necessário contacto não só 
com todo o Mundo Português, mas, também, com os mais 
distantes pontos civilizados da Terra. 
    Satisfatórias, durante muito tempo, por corresponderem aos 
fins para que foram criadas, algumas das suas vias de 
comunicação terrestre estão, porém, saturadas não só pela 
intensidade do seu tráfego, como pelas actuais características 
dos veículos que as percorrem. 
   Acresce, por outro lado, que a tacanhez de grande parte da 
sua rede viária, feita mais com o objectivo de servir um 
movimento local diminuto, do que a grande circulação 
moderna de atravessamento, justifica, plenamente e além do 
mais, a construção duma nova ponte sobre o Douro e a da 
respectiva via de acesso, conhecida pela designação de Via-
Norte, uma e outra já devidamente previstas no seu anteplano 
geral de urbanização. 
    O interesse público destas obras, que pelas suas 
características deverão permitir uma ligação desafogada e 
rápida entre o Norte e o Sul dp país através da área 
urbanizável da cidade do Porto, é tão evidente que fastidioso 
seria encarecê-lo. O que, por agora, mais importa referir, é 
que a construção da Via-Norte já está em curso; a da nova 
ponte, após largos anos de expectativa, de meras hipóteses e 
estudos, está para breve; e que, finalmente, parece ser azado o 
momento para se proceder à elaboração  
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do anteplano de urbanização da zona que mais virá a 
beneficiar com a realização daquelas importantíssimas obras 
ou seja a elaboração do ANTEPLANO PARCIAL DE 
URBANIZAÇÃO DUMA CAPITAL DE DISTRITO, tema do 
presente concurso de emulação, cujos limites, em planta, são 
aproximadamente definidos pela implantação prevista para a 
referida ponte, a lançar na Arrábida e a Via-Norte; as 
avenidas da Boavista e de Júlio Denis; o Palácio de Cristal e a 
parte alta da margem direita do rio Douro. 
    Independentemente daquilo que, em são critério urbanístico, 
cada concorrente entenda dever acrescentar ao presente 
programa, o partido a adoptar para este anteplano parcial de 
urbanização, cuja composição em grande parte será feita com 
as preocupações inerentes à interpretação e consequente 
solução dos PROGRAMAS URBANÍSTICOS EXCEPCIONAIS, 
terá por base ou pontos de partida: 

1 – O  anteplano geral de  urbanização da cidade, 
 em cujas grandes linhas terá de se integrar; 

2 – A importância económica, social e política da  
cidade do Porto e respectiva zona de influência, cujo 
contributo através dos tempos tem sido não só 
particularmente valioso, mas decisivo para o progresso, 
o desenvolvimento e o engrandecimento da Nação; 

3 – A  posição  geográfica relativa, actual e futura  
daquela área urbanizável e respectivas necessidades e 
exigências da sua pequena, média e grande circulação 
local e de atravessamento; 

4 –   O  facto  de  a   Via-Norte   passar   a  ser   a  
 principal Estrada Nacional de acesso e atravessamento 
da cidade, à qual deverá ficar ìntimamente ligada a 
futura grande Praça da Nação, ampla entrada ou recinto 
que, pelas suas características e proporções, possa 
destinar-se às manifestações cívicas verdadeiramente 
excepcionais, comemorativas de factos históricos 
importantes; e às imponentes recepções ao Chefe de 
Estado; 

5 –  A  eventual  construção  de  novos  edifícios  
religiosos, culturais, administrativos e comerciais a 
situar em torno da grande Praça da Nação, logo que a 
sua população seja de ordem de um milhão de 
habitantes; 

6 – Amplas faixas ajardinadas da grande Praça da  
Nação; pista de aterragem para helicópteros e vastos 
parques de estacionamento para automóveis, nas suas 
imediações; 

7 –   A   existência,   naquela   zona,   do   Jardim 
 Botânico; as suas características topográficas especiais; 
e a sua beleza paisagística que não só devem ser 
salvaguardadas, mas valorizadas; 

8 – A cota e as características da nova ponte e da  
Via-Norte, sumàriamente indicadas nos croquis anexos a 
este programa; 

9 – O aproveitamento e reorganização judiciosa de  
todos os terrenos da área a estudar, para os fins de 
maior interesse citadino, individual e  
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colectivo; 
10 – A  necessidade  de  dar ao novo arranjo  uma  

expressão plástica inteiramente actualizada e 
susceptível de contrastar agradàvelmente em sentido, 
função e beleza, com tudo quanto possa haver de 
urbanìsticamente indesejável no velho burgo portuense. 
 
 

    Este anteplano, cujas peças desenhadas e escritas serão 
entregues até às 17 horas do dia 31 de Março p.º f.º, 
compreenderá: 
 

a –  Uma   planta   geral  da  cidade,   na   escala 
de   1:25.000,   indicando   a  ligação   da área estudada 
com os principais arruamentos existentes; 

b -  Uma planta do conjunto projectado, na escala  
de 1:2.500; 

c –  Uma  planta  da  Praça  da  Nação,  na  escala  
de 1:1.000; 

d –  Os  perfis   transversais   da  Via-Norte  e  do  
tabuleiro da nova ponte, com indicação das respectivas 
cérceas; 

e –  Uma  perspectiva  geral  da  Praça da Nação, 
medindo cerca de 0,60 x 0,40; 

f – A documentação fotográfica julgada necessária  
para facilitar a interpretação do anteplano; e 

g – Uma memória descritiva e justificativa da obra  
projectada, devidamente dactilografada, em forma de 
processo e acompanhada da regulamentação sumária 
aplicável ao aproveitamento do solo e à natureza das 
edificações. 

 
 
    N. B. – As peças desenhadas serão coladas em cartão 
prensado, sem caixilho e rubricadas até às 17 horas do dia 1 
de Março p.ª f.º, data a partir da qual não poderão sair das 
salas de trabalhos práticos da Escola enquanto não tiverem 
sido classificadas. 
 
    Porto e Escola Superior de Belas-Artes, 20 de Janeiro de 
1955. 

FIMS/MSMS/DMS 
567 pp. 85-88 no 
Curriculum Vitae 
do candidato David 
Moreira da Silva, 
1961 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.º Concurso:  
Anteplano de urbanização 
duma estância termal 
 
 
 
 
 

Programa 
    Situada a cerca de 7 Km. da sede do seu concelho, a Vila 
das Caldas das Taipas, cuja importância e tradições termais 
são bem conhecidas, caracteriza-se por um tão esporádico 
como desordenado desenvolvimento urbano a que é justo e 
necessário por termo dentro do mais curto prazo possível. 
    O anteplano de urbanização a elaborar para este concurso 
de emulação, em conformidade com o presente programa e o 
inquérito sumário a fazer no local, terá por objectivo a plena 
valorização urbanística daquela Vila, abrangerá toda a área 
da planta topográfica anexa e será feito com a constante 
preocupação de contribuir para a criação duma nova ordem   
urbana  de   feição   inteiramente   actual, 
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perfeitamente adequada aos fins em vista e susceptível de 
corresponder às necessidades e anseios das respectivas 
populações fixa e adventícia, sob os múltiplos aspectos de: 
residência, higiene, economia e estética; comodidade, 
conforto, trabalho, diversões, e vida termal; circulação local e 
concelhia. 
    Nestas circunstâncias e partindo do princípio de que chegou 
a oportunidade de organizar em novos moldes as áreas 
urbanizada e urbanizável das Caldas das Taipas e definir com 
clareza e remodelação da primeira daquelas áreas e expansão 
da segunda, o anteplano a apresentar no dia 27 de Julho p.º f.º 
terá por base o estudo e a solução dos seguintes problemas, 
além daquelas que em são critério urbanístico cada 
concorrente possa desejar acrescentar ao presente programa: 
     1 – Remodelação das vias de acesso às Caldas 

 das Taipas; 
    2 – Remodelação  da área  urbanizada daquelas  

Caldas, cujas características de Vila-Parque deverão ser 
mantidas, quando não melhoradas, atendendo a que a 
sua população adventícia, em cada época termal, pode 
vir a ser da ordem dos 3.000 aquistas, a distribuir por 
um hotel de 1.ª classe com 100 quartos e várias pensões 
de 1.ª, 2.ª e 3.ª classes; 

    3 –Expansão da área urbana das referidas Caldas  
para um acréscimo da população fixa da ordem dos 
5.000 hab., distribuída por: 
 

a – Moradias isoladas constituídas por R/C  
e um andar – 20%; 

b –  Moradias  geminadas  com  R/C e  um  
andar – 30%; 

c – Moradias  agrupadas, com três andares  
acima do R/C – 50%. 

 
    4 –   Delimitação   das   diferentes   zonas   do  

aglomerado actual e futuro; 
    5 –  Arruamentos  novos   em   ligação   com  os  

existentes; espaços livres públicos; praças, jardins e 
alamedas; campos de jogos, recintos de diversão, etc., 
etc,; 

    6 –  Serviços  públicos  e  de  interesse  público,  
compreendendo: 

 
a – Sede da Junta de Freguesia; 
b – Sede da Junta de Turismo; 
c – Mercado; 
d – Quartel da G. N. R.; 
e – Grémio da Lavoura; 
f – Posto dos C. T. T.; 
g – Comércio local e artesanato. 
 

    No seu conjunto, o anteplano a elaborar compreenderá as 
seguintes peças desenhadas e escritas: 
 

A –Uma planta geral ou do conjunto na escala de  
1:2.000, com curvas de nível, indicando, pelo menos,  as  
soluções  preconizadas  para  os  
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  problemas aqui enunciados; 
B – Uma planta da região na escala de 1:100.000,  

representando as principais vias de comunicação 
através do concelho de Guimarães; 

C –  Os  perfis  transversais -tipo  dos   principais  
arruamentos; 

D – As  fo togra f ias ,   c roquis   ou   s imples   
apontamentos que cada concorrente desejar 
acrescentar às peças desenhadas do anteplano; 

E – Uma perspectiva no núcleo termal ou da parte  
do anteplano cuja composição arquitectónica possa ser 
considerada mais importante; 

F – Uma memória descritiva e justificativa das  
soluções adoptadas, precedida de um inquérito sumário 
a fazer no local sobre as condições de habitabilidade e 
conservação dos edifícios, e contendo indicações sobre 
o método a seguir no que respeita o aproveitamento do 
solo da área urbanizável. 

 
    Esta memória será dactilografada e apresentada sob a 
forma de processo até às 17 horas do dia 25 de Julho p.º f.º. 
 
    N. B. – Cada planta do conjunto destinada a este concurso 
será colada em cartão prensado sem caixilho e rubricada até 
às 17 horas do dia 4 de Julho p.º f.º, data a partir da qual não 
poderá sair das salas de trabalho da Escola enquanto não 
tiver sido classificada. Qualquer planta que porventura venha 
a ser executada à margem desta disposição, não poderá ser 
submetida à apreciação do respectivo Júri. 
 
    Porto e Escola Superior de Belas-Artes, 10 de Maio de 
1955.  

FIMS/MSMS/DMS 
567 pp. 81-85 no 
Curriculum Vitae 
do candidato David 
Moreira da Silva, 
1961 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1955-56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.º Concurso:  
Anteplano parcial de 
urbanização duma capital de 
distrito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 
    Populosa, importante e a muitos títulos notável, entre 
outros motivos pela laboriosa e variada actividade dos seus 
naturais e o valioso contributo que lhe tem sido dado pela sua 
zona de recíproca influência e o vasto quadro geográfico que 
a rodeiam, a ANTIGA, MUITO NOBRE SEMPRE LEAL E 
INVICTA CIDADE DO PORTO, capital do Norte e segunda 
do país, perfeitamente ciosa dos seus pergaminhos e inerentes 
responsabilidades, procura, àvidamente e desde há muito 
tempo, dentro e fora dos seus muros, adequadas soluções 
para os seus problemas de expansão e remodelação 
urbanísticas. 
    Situada na margem direita do Douro e banhada pelo 
Oceano Atlântico, órgãos vitais que estão na origem do seu 
progresso e desenvolvimento, esta cidade é servida por 
numerosas vias de comunicação terrestre, fluvial, marítima e 
aérea, e dispõe de vastas áreas urbanizáveis, numerosos 
arruamentos flagrantemente mesquinhos para as actuais 
características do seu tráfego e praças inestéticas que, por 
corresponderem mal à sua elevada categoria, necessitam ser 
remodeladas no sentido da 
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sua plena valorização funcional e plástica. 
    Previstas em linhas gerais, no ANTEPLANO REGIONAL DO 
PORTO, as referidas expansão e remodelação da cidade 
compreendem, principalmente, o aproveitamento das zonas 
urbanizadas e urbanizáveis, assim como várias e importantes 
artérias radiais e concêntricas, entre as quais se destacam, pela 
sua importância: a Via-Norte e respectiva ponte sobre o Douro, 
na Arrábida; a Via-Rápida, no prolongamento da Avenida 5 de 
Outubro; Via de Cintura, a Sul estrada de Circunvalação; e a 
Estrada Marginal do Douro que, por bifurcação em Lordelo, 
ligará Matosinhos a Gondomar e outras localidades mais 
afastadas, que lhe ficam a Leste. 
    Em anterior concurso já se procedeu ao estudo urbanístico da 
zona do Campo Alegre. 
    Para o presente concurso de emulação, o anteplano de 
urbanização a fazer deverá integrar-se no ANTEPLANO 
REGIONAL DO PORTO e constituir o lógico complemento do 
referido conjunto anteriormente elaborado. 
    É sabido que, entre outros títulos de glória, a cidade do porto 
conta o facto de ter sido berço do Infante D. Henrique ou seja da 
um dos portugueses de maior projecção mundial de todos os 
tempos, cuja consagração pública tentada dentro dos seus muros 
na materialização duma praça por demais desequilibrada e um 
monumento de mesquinhas proporções, não só não está à altura 
de exaltar condigna e definitivamente, as virtudes do mais ilustre 
filho de D. João I, como também não honra a cidade do que a 
promoveu. 
    A dívida pela cidade há muito contraída para com a «figura 
máxima da política quatrocentista, que soube ver para além do 
seu tempo e lançar os fundamentos de um plano de expansão 
nacional já iniciado por seu pai» (1), continua,pode dizer-se, em 
aberto. 
    Promover o arranjo urbanístico da zona citadina onde o 
Infante Navegador nasceu, abrindo-lhe novos horizontes onde as 
circunstâncias os aconselharem ou exigirem, parece, pois, 
necessário e oportuno. Necessário, atentas as suas precárias 
condições de salubridade, estéticas e funcionais; e oportuno 
porque, não podendo a cidade alhear-se das manifestações 
nacionais de 1960, comemorativas do 5.º centenário do 
falecimento do seu glorioso filho, o anteplano a que este 
programa se refere deverá ser elaborado, além do mais, com a 
preocupação constante de contribuir para exaltar, numa obra 
urbana de expressão serena e forte, a excelsa figura de quem 
soube dar ao mundo novos mundos. 
    Nestas circunstâncias, torna-se indispensável considerar:  
 

1 – O APROVEITAMENTO dos terrenos servidos  
pela Estrada Marginal do Douro, a transformar, sempre 
que possível, em ampla avenida, na extensão compreendida 
entre o Passeio Alegre e a Ponte D. Luís; 

2 – As artérias de ligação daquela avenida com a  
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zona alta da cidade, que lhe fica paralela; 
3 – A  implantação  das  edificações  marginais da  

referida avenida e respectivas cérceas; 
4 – A valorização dos elementos naturais existentes  

na margem direita do Douro; 
5 –  O   esquema   das   linhas   de   trânsito   e  a  

remodelação pormenorizada da Praça do Infante D. 
Henrique, que devidamente integrada na zona 
arqueológica citadina deverá passar a ter as 
características monumentais devidas àquele que foi o 
mais lídimo representante da ínclita geração; e 

6 –  A  transformação  dos  quarteirões  insalubres  
compreendidos entre oLargo de S. Domingos e o Rio 
Douro, as ruas do Comércio do Porto e de S. João. 

    No seu conjunto, o anteplano a elaborar, cujas peças 
escritas e desenhadas serão entregues, respectivamente, até às 
17 horas dos dias 20 e 22 de Março p.º f.º, compreenderá: 
 

a–  Uma  planta  geral  da  cidade,  na  escala  de  
1:25.000, indicando a ligação da área a estudar com os 
principais arruamentos novos e existentes; 

b- Uma planta de conjunto anteplaneado, na escala  
de 1:5.000; 

c – Uma planta da Praça do Infante D. Henrique e  
quarteirões circunvizinhos, na escala de 1:1.000; 

d – O perfil transversal da nova Avenida Marginal,  
com indicação da cércea das edificações, na escala de 
1:200; 

e –   Uma   perspectiva   da  Praça  do  Infante  D.  
Henrique, remodelada, medindo cerca de 0,60 x 0,40 m.; 

f –   A   documentação   fotográfica  e  os  croquis  
julgados necessários para facilitar a interpretação do 
anteplano; e 

g -  Uma  memória  descritiva  e  justificativa  das  
soluções adoptadas e do inquérito sumário em que se 
terá de se apoiar, devidamente dactilografada, em forma 
de processo e acompanhada da regulamentação 
aplicável ao aproveitamento do solo e à natureza das 
edificações previstas. 

 
    N. B. – As plantas desenhadas nas escalas de 1:2.000 e 
1:1.000, a colar em cartão prensado ou outro material 
congénere, sem caixilho, serão rubricadas até às 17 horas do 
dia 1 de Março p.º f.º, data a partir da qual não poderão sair 
das salas de trabalhos práticos da Escola enquanto não 
tiverem sido classificados. 
    A perspectiva poderá ser colocada e agrupada com as 
plantas aqui referidas ou intercalada na memória descritiva. 
    As plantas que, por qualquer motivo, venham a ser feitas à 
margem das disposições do presente Programa ou sem 
conhecimento prévio dos Profs. das 15.ª ou 16.ª Cadeiras, não 
poderão ser submetidos à apreciação do respectivo Júri.  
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2.º Concurso:  
Anteprojecto de 
remodelação de três praças 
públicas duma importante 
capital de distrito 
 
 
 
 
 
 
 

    Porto e Escola Superior de Belas-Artes, 14 de Janeiro de 
1956. 

  [nota de rodapé] (1) Do Decreto-Lei n.º 23.405.  
Programa 

    Após largos anos de estudos, reivindicações, promessas e 
expectativa, a progressiva cidade do Porto prepara-se, 
activamente, para com o valioso auxílio do Estado levar a 
efeito alguns melhoramentos urbanos que, pela sua índole e 
escepcional envergadura, por certo, muito contribuirão para o 
bem-estar material, espiritual e físico de grande parte da sua 
numerosa população.  
    Do respectivo programa fazem parte a anunciada supressão 
das «ilhas», precedida pela construção de alguns milhares de 
moradias; a monumental ponte da Arrábida e respectivos 
acessos; a via Norte, através da cidade, etc., etc. 
    Restrito, mas, incontestàvelmente, de muito largo alcance 
económico-social, este programa, de execução dispendiosa e 
demorada teve, por um lado, o condão de, muito 
justificadamente, levantar bem alta a maré de entusiasmo da 
população citadina, que, orgulhosa, nele antevê os elementos 
básicos ou órgãos vitais fixos de estruturação da primeira fase 
da sua «cidade nova», pela primeira vez conjuntamente 
anteplaneados com invulgar largueza de vistas, boa escala e 
elevada dignidade arquitectónica; e, por outro, o de ter 
levantado um não menos interessante movimento de simpatia 
da mesma população pelos estudos remodelação e valorização 
actualizada de determinados elementos urbanos existentes, não 
só para que estes acompanhem, paralela e condignamente, na 
forma e no espírito, a obra prevista para aquela zona de 
expansão, mas, também, para na medida do possível, 
contrariar uma eventual falta de tino administrativo que, 
durante algumas décadas, pretendesse fazer convergir, 
exclusivamente, para a «cidade nova» todas as atenções e 
disponibilidades municipais. 
    Do mesmo modo que a necessidade, urgência e vantagens da 
urbanização daquela zona, actualmente desabitada, parecem 
indiscutíveis, também não parece que sejam contestáveis, antes 
se nos afiguram dignas do melhor apoio e estímulo, todas as 
iniciativas cujo objectivo seja contribuir para valorizar o que 
quer que esteja menos correctamente feito na área onde, hoje, 
reside e trabalha a população que dá vida e justifica a 
existência da cidade. 
    Nessa área são numerosos os elementos, que pela sua falta 
de classe arquitectónica, deficiências funcionais e nenhum 
interesse histórico ou arqueológico, cedo ou tarde – mas 
quanto mais cedo melhor – não deixarão de vir a ser 
remodelados no sentido que melhor convier ao sempre 
crescente desenvolvimento citadino, ao espírito cívico, 
mentalidade, noção das responsabilidades e exigências da sua 
gente. 
    Assim,  e  na  impossibilidade  de  os  abranger  a 

 
 

 

 

 



Maria do Carmo Marques Pires             O Ateliê de Arquitetura/Urbanismo de David Moreira da Silva e Maria José Marques da Silva Martins
                             VISIBILIDADE DA MEMÓRIA 

           II VOLUME 
 

- 189 - 
 

Concursos de Emulação 16ª cadeira lecionada por David Moreira da Silva na EBAP 
1946 a 1961 

 

Fonte Ano 
Letivo 

Concursos de Emulação 
Temas 

Programa 

 
 
 

  todos, neste programa, julgou-se oportuno incluir, apenas, os 
seguintes: 
 

a – Praça Mouzinho de Albuquerque; 
b – Praça da República; 
c – Praça 9 de Abril; e 
d – Os arranques dos quarteirões circundantes das  

praças referidas nas alíneas anteriores. 
 
    A remodelação destes elementos impõe-se, porquanto: 
 
    A PRAÇA DE MOUZINHO DE ALBUQUERQUE 
funcionando, simultâneamente, como logradouro público  e 
elemento  distribuidor do trânsito, pretende  ser monumental  
mas só o é em planta  e, parcialmente, em alçado,  
    PRAÇA DA REPÚBLICA, igualmente mista, quanto a 
trânsito e logradouro, está parcialmente transformada em 
estação de camionagem privada e só pelas dimensões é digna 
de ostentar a sua pomposa designação; a 
    PRAÇA 9 DE ABRIL, logradouro público aprazível e, 
actualmente, ponto obrigatório de passagem duma das 
principais penetrações rodoviárias citadinas, nada tem que de 
perto ou de longe permita recordar o heróico feito português 
em terras da Flandres, que pretende consagrar; e os 
    QUARTEIRÕES CIRCUNDANTES acima referidos, ora 
estão mal aproveitados, ora ocupados por edificações 
incaracterísticas cujas cérceas e cores nunca foram 
conjuntamente estudadas. 
    Nestas circunstâncias, o estudo de remodelação daquelas 
praças integrar-se-á no Plano Regulador da cidade, será feito 
com a preocupação de dotar cada uma delas com 
características próprias, de boa qualidade, e incidirá, 
nomeadamente, sobre: 

1 –  As  suas funções,  necessidades e  exigências  
locais e gerais de  trânsito e estacionamento de peões e 
veículos motorizados; 

2 – O aproveitamento racional do solo edificável  
ou não; 

3 –   As   condições   estéticas,    funcionais   e   de  
salubridade das edificações existentes e a prever nos 
arranques dos quarteirões circundantes daquelas 
praças; e 

4 – O desenvolvimento das soluções a preconizar  
para estes e outros problemas que, simultâneamente e em 
são critério urbanístico, os concorrentes julguem 
oportuno ou conveniente equacionar. 

             O anteprojecto a elaborar, compreenderá: 
a – Uma memória descritiva e justificativa,  

mencionando os elementos existentes e as suas 
características, assim como as soluções adoptadas e os 
tópicos de um regulamento sumário sobre as edificações 
e a sua utilização no solo; 

b – Uma planta geral de integração das praças a  
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estudar no Plano Regulador da cidade, indicando a sua 
ligação à malha rodoviária citadina, actual e futura, na 
escala de 1:10.000; 

c –   Uma   planta   de   cada   uma   das    praças  
remodeladas, na escala de 1:500; 

d –  A cércea de um dos lados de cada  praça,  na  
escala de 1:200; e 

e – Uma perspectiva abrangendo, pelo menos, dois  
lados duma das 3 praças, medindo cerca de 0,60 x 0,40. 
 

    As peças escritas, dactilografadas e ilustradas com desenhos 
ou fotografias, serão executadas em duas fases:  a  primeira  a  
apresentar  às 10 h. do dia 3 deJulho p.º f.º, compreenderá o 
inquérito local; e a segunda, a apresentar às 17 h. do dia 25 do 
mesmo mês, a restante matérias referida na alínea a. 
    As peças desenhadas, coladas em cartão prensado, sem 
caixilho ou moldura, serão rubricadas até às 10 h. do dia 3 de 
Julho p.º, f.º e entregues para classificação, até às 17 h. do dia 
28 do mesmo mês. 
 
    N. B. –As peças desenhadas e escritas que por qualquer 
circunstância estranha ao serviço docente não possam ser 
rubricadas e entregues nas datas previstas, ficarão 
automàticamente excluídas deste concurso. 
 
    Porto e Escola Superior de Belas-Artes, 5 de Junho de 1956. 

FIMS/MSMS/DMS 
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Moreira da Silva, 
1961 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1956-57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.º Concurso:  
Anteplano de urbanização 
de Cacia-sarrazola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 
 

I 
    A freguesia de S. Julião de Cacia, situada a poucos 
quilómetros da cidade de Aveiro, é constituída, entre outros, 
pelos lugares de Cacia e Sarrazola cujo conjunto, 
tradicionalmente com características urbano-agrícolas, tende 
para uma acentuada industrialiuzação. 
    O desenvolvimento urbano destes dois lugares tem sido feito 
esporádica, espontânea e desordenadamente e, por isso, o caos 
urbano a que chegaram requer providências adequadas, a fim 
de evitar que os erros no passado cometidos se venham a 
agravar por falta de previsão. 
    A necessidade de disciplinar o desenvolvimento do 
aglomerado populacional assim constituído não carece de 
maior justificação; mas, sendo desejo desta Escola fazer-se 
representar o mais condignamente possível no próximo 
Concurso Internacional de Emulação promovido pela U. I. A., 
cujo tema em por título «LE CENTRE D’UNE CITÉ», 
aproveita-se o ensejo não só para promover a elaboração do 
anteplano em referência, mas também, a do estudo 
pormenorizado do seu núcleo central. 
 

II 
    No seu conjunto, o anteplano de urbanização de Cacia-
Sarrazola será elaborado tendo em atenção: 
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a –  Os  objectos  do  Dec.-Lei  n.º 33.921, de 5 de  
Setembro de 1944; 

b – Que, tendo largamente beneficiado do «Plano  
Marshal», o respectivo aglomerado poderá ser elevado à 
categoria de Vila e vir a ter uma população da ordem 
dos 5.000 h. dentro de curto prazo; e 

c – A  necessidade  de  valorizar  o  Rio  Novo  do  
Príncipe, existente nas proximidades, que será o futuro 
Centro de Desportos Náuticos do aglomerado em causa. 
    Nestas circunstâncias, a estrutura do novo  
aglomerado terá por base: 1 – a beneficiação da área 
urbanizada e das vias de comunicação: ferroviária, 
rodoviária e fluvial; 2 – a criaçãode  um   núcleo central  
político-administrativo;   3 – os lugares de residência, 
ensino culto religioso; trabalho, comércio, desportos e 
diversão.  
    Na composição a fazer para a área correspondente a 
estes números entrarão, pelo menos, os seguintes 
elementos, a desenvolver e completar, se a importância 
fixada para a população do aglomerado tal justificar: 
 

1 – Estação do caminho de ferro para passageiros  
e mercadorias; estação de camionagem para passageiros 
e pequenos volumes, servindo nas melhores condições de 
acesso e atravessamento do aglomerado as carreiras de 
autocarros existentes e a prever; garagens individuais e 
colectivas para veículos ligeiros e pesados; 

2 – Paços do Concelho, Tribunal, Conservatória do  
Registo Civil, Conservatória do Registo Predial, C. T. T., 
Junta de Freguesia com salão de festas para 500 
pessoas, Mercado e Centro Comercial; 

3 – Moradias individuais isoladas, geminadas e em  
bloco, nas percentagens a calcular em função do 
inquérito anexo a este programa e dos agregados 
familiares a prever; infantário, presépio, jardim infantil, 
escolas primária e técnica; Igreja, fábricas, oficinas, 
centros comerciais locais, campos de jogos, 
animatógrafo e espaços livres públicos e privados. 

 
III 

   Em pasta anexa são fornecidos os seguintes elementos aos 
candidatos, para efeito de elaboração do anteplano aqui 
pedido e da pormenorização do respectivo núcleo central: 
 

a – Planta da região, na escala de 1:20.000; 
b –   Planta   topográfica  do  aglomerado,   com  

indicação dos edifícios, sua utilização, estado de 
conservação e número de pavimentos; 

c – Planta da área destinada ao núcleo central, na  
escala de 1:500; e 

d –  Inquérito  dactilografado  sobre  a  origem  e  
desenvolvimento do aglomerado até 1955. 
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2.º Concurso:  
Anteplano geral de 
urbanização duma pequena 
sede de concelho 
 
 
 
 

IV 
    O anteplano será constituído pelas seguintes peças 
desenhadas e escritas a apresentar conjuntamente até às 17 h. 
do dia 6 de Abril, p.º f.º: 
 

a –  Planta  do  conjunto,  na  escala  de  1:2.000,  
indicando todos os elementos referidos na alínea b do 
capítulo anterior e as soluções propostas com vista à 
remodelação e expansão do aglomerado; 

b- Planta do núcleo central do aglomerado na  
escala de 1:500; 

c –   Perspectiva   do    núcleo   central   com    as  
dimensões que cada candidato julgar mais convenientes  
para  preencher  o  respectivo painel; os apontamentos e 
fotografias mais elucidativas que cada candidato puder 
recolher sobre as características da paisagem, do 
aglomerado, costumes e tradições da sua população; 

d – Memória descritiva e justificativa dos métodos  
adoptados, acompanhada da parte do inquérito anexo a 
aproveitar, deste programa, da respectiva dedução e do 
regulamento do anteplano. 
    As peças desenhadas serão coladas em duas placas de 
material ligeiro, «unitex» ou outro medindo, cada um 
deles, um metro por um metro. 
    As peças escritas serão dactilografadas e 
apresentadas em forma e dimensões normais do 
processo. 

 
    N. B. – As plantas de conjunto, devidamente coladas em 
cartão-fibra ou contraplacado de madeira, sem moldura, serão 
rubricadas numa das salas de trabalho desta Escola até às 17 
h. do dia 6 de Março p.º f.º. 
    Os candidatos que por qualquer motivo estranho à vontade 
dos Profs. das 15.ª e 16.ª cadeiras não fizerem a apresentação 
da referida planta nas condições aqui estipuladas ficam 
automàticamente excluídos deste concurso de emulação. 
 
    Porto e Escola Superior de Belas-Artes, 9 de Janeiro de 
1957. 
 
 
 

Programa 
I 

    Situada nas proximidades da cidade de Penafiel e 
a 32 quilómetros da cidade do Porto, a Vila de Paredes, só há 
poucos anos começou a desenvolver-se ordenadamente, isto é, 
em obediência a um anteplano de urbanização, já 
ultrapassado, cujos efeitos, pràticamente, não se chegaram a 
fazer sentir dada a pequena capacidade realizadora da 
respectiva população. 
    Embora de desenvolvimento muito lento, feito através dos 
tempos mais ao sabor das necessidades, possibilidades e 
conveniências locais do que baseado 
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numa ordem urbana racional preestabelecida, esta Vila 
carece, como tantas outras, de um novo e actualizado 
anteplano de urbanização que, em linhas gerais, mas 
concretamente, refira as soluções e princípios básicos do seu 
desenvolvimento futuro. 
    Dar, pois, o primeiro passo no sentido de pôr termo à 
desordem urbana que a caracteriza, a partir da planta e das 
peças escritas anexas a este programa, cuja actualização se 
impõe, tendo em vista o disposto no Dec.-Lei n.º 33.921, é o 
objectivo do presente concurso de emulação. 
 

II 
    Ao elaborar o anteplano geral de urbanização da Vila de 
Paredes, pedido neste programa, ter-se-á em atenção: 
 

A   –   A     ORIGEM     DO     CONCELHO      E  
RESPECTIVA SEDE, SEU DESENVOLVIMENTO, 
ESTADO ACTUAL E TENDÊNCIAS DE EXPANSÃO, 
focando os seguintes planos: 

 
1 –   Importância   e   características   de   ordem  

industrial, comercial e agrícola; 
2 – Demografia, clima e situação geográfica; 
3 – Habitação; e 
4 – Organização administrativa e político-social. 

 
B –  NECESSIDADES  E  POSSIBILIDADES  DE  

EXPANSÃO, tomando por base: 
 

1 –  As   comunicações:   viária,   rodoviária   e  
ferroviária; 

2 – As diferentes zonas urbanas, novas e existentes; 
3 – A eventual instalação de novas indústrias; 
4 –  A   estruturação  da  habitação , segundo  o  

princípio da unidade de vizinhança, isto é, 
compreendendo: infantários, escolas, espaços verdes 
públicos e privados; pequeno comércio local, desportos, 
assistência hospitalar e edifícios religiosos. 

III 
    O anteplano a elaborar e a apresentar, completo, até às 17 
h. do dia 27 de Julho p.º f.º, compreenderá as seguintes peças: 
 

a – Memória descritiva e justificativa das soluções  
adoptadas, acompanhada da transcrição completa dos 
elementos escritos anexos ao presente programa; 

b – Regulamento sobre o aproveitamento do solo,  
utilização e características das futuras edificações; 

c – Carta do concelho de Paredes, na escala de  
1:100.000, com indicação das suas principais vias de 
comunicação e eventuais variantes; 

d – Planta da Vila de paredes referida ao ano 
 de 1923, na escala de 1:6.000; 

e –  Planta  de  urbanização  na  escala  de 
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1:2.000, indicando as diferentes zonas e todos os 
elementos da composição urbana, presentes e futuros; 

f –Perfis transversais – tipo dos arruamentos  
principais; e  

g –  Fotografias,  perspectivas   parciais   ou 
 esbocetos, de elementos urbanos existentes ou a prever 
que possam interessar ao inteiro esclarecimento das 
soluções preconizadas no anteplano. 

 
    N. B. – As peças escritas, em forma e dimensões normais de 
processo, serão dactilografadas; e as desenhadas, devidamente 
coladas  em cartão-fibra,  sem moldura,  serão desenhadas a 
traços e cores convencionais. Umas e outras constituirão um 
todo único, motivo pelo qual, os anteplanos incompletos, não 
poderão ser submetidos à apreciação de Júri para efeito de 
classificação. 
 
    Porto e Escola Superior de Belas-Artes, 15 de Maio de 1957. 

FIMS/MSMS/DMS 
567 pp. 74-78 no 
Curriculum Vitae 
do candidato David 
Moreira da Silva, 
1961 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1957-58 
 
 
 

1.º Concurso:  
Anteplano geral de 
urbanização duma unidade 
residencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programa 
    A Ponte da Arrábida, sobre o Rio Douro, que para além das 
fundas margens deste rio ligará a alta zona ribeirinha da 
cidade do Porto à Vila Nova de Gaia, já está em construção. 
    Nas suas linhas gerais, esta obra, de invulgares proporções, 
larga projecção e elevado alcance económico-viário local, 
regional e nacional é, desde há muito, de domínio público. 
    Apesar disso, embora quanto ao seu enquadramento e 
função no plano nacional, não pareça necessário acrescentar o 
que quer que seja àquilo que de todos é conhecido, aqui 
importa, todavia, referir que ela fará parte integrante do nosso 
sistema rodoviário, em curso de revisão e remodelação, cuja 
espinha dorsal, em futuro mais ou menos próximo, será 
constituída pela aoto-estrada Lisboa-Porto, cuja construção, 
aliás, já está em curso entre a Capital e Vila Franca de Xira. 
    E relativamente à sua benéfica decisiva influência no 
desenvolvimento de toda a região nortenha, mormente naquilo 
que se relaciona com os múltiplos e legítimos interesses de 
expansão urbanística da Cidade do Porto e Vila Nova de Gaia, 
torna-se indispensável acentuar: 
 

a –  Que  a  localização  da  ponte  da   Arrábida  
condicionou, pelo menos em parte, a estruturação do 
Plano-Director da Cidade do Porto e do Anteplano de 
Urbanização de Vila Nova de Gaia; e 

b – Que em qualquer dos instrumentos reguladores 
 da respectiva expansão urbana, referidos na alínea 
anterior, a sede do concelho de Vila Nova de Gaia, com 
personalidade própria e independente foi, até certo 
ponto, considerada  
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núcleo satélite da Cidade do Porto. Não, é óbvio, para 
efeito de anexação de qualquer das suas prerrogativas, 
mas com o louvável propósito de melhor defender, em 
tanto quanto possível perfeita coordenação de esforços, 
os superiores interesses das respectivas populações. 

 
    Trata-se de dois aglomerados administrativos distintos e 
inconfundíveis, que nasceram e cresceram irmanadamente ao 
longo de oito séculos de História Portuguesa, a cuja fusão 
total só o rio e as dificuldades de comunicação entre as suas 
margens obstaram, mas que, na realidade, tem muitos e 
importantes interesses comuns. 
    Numerosos gaienses exercem as mais variadas actividades 
na cidade Invicta ou mantêm com ela relações em toda a 
ordem. Os seus movimentos centrípeto e centrífugo são 
quotidianos e datam de tempos imemoriais, muito anteriores à 
existência de qualquer ponte sobre o Rio Douro. 
    Só por si, e ainda que outros motivos não houvesse, o que 
antecede justificaria, suficientemente, que os grandes 
problemas urbanísticos daqueles aglomerados populacionais 
fossem considerados interdependentes e simultaneamente 
equacionados e resolvidos. 
    Acresce, porém, que grande parte da área urbanizável da 
Cidade do Porto se situa a maior distância do seu núcleo 
central do que a alcantilada margem esquerda do Douro, que 
dentro de alguns anos será servida pela ponte da Arrábida e 
por isso se previu, no respectivo anteplano de urbanização, 
que nela viesse a ser construída UMA UNIDADE 
RESIDENCIAL PARA CÉRCEA DE 9 000 H., muitos dos quais 
poderão residir e trabalhar em Vila Nova de Gaia e, os outros, 
residir nesta vila e trabalhar na Cidade do Porto. 
    O arranjo urbanístico da zona de acesso à ponte em 
referência, do lado da Cidade do Porto, já foi objecto de 
idêntico concurso de emulação. Agora, pretende-se, embora 
noutra escala, mas por forma igualmente condigna, a 
elaboração do arranjo daquela unidade residencial, 
convenientemente apetrechada e compreendendo pelo menos: 
 
 

1 –  A  estruturação   das   vias   de   circulação  
diferenciada necessárias, tendo em atenção a 
eficiência do sistema de acesso à referida ponte e a 
total independência da E. N. N.º 1 e os 
condicionamentos topográficos e panorâmicos do 
local; 

2 –   As   moradias   necessárias  para   aquela 
 população, dispostas segundo o princípio da 
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2.º Concurso:  
Anteplano de urbanização 
duma estância balnear e 
centro turístico-desportivo 
 

unidade de vizinhança, isto é, completadas com os 
serviços colectivamente organizáveis, tais como: 
garagens, infantários, jardins infantis, logradouros 
públicos, campos de desporto, espaços verdes, etc., 
etc.; 

3 – Um centro cívico constituído por ampla 
 praça pública e as instalações que o respectivo 
inquérito a efectuar pelos concorrentes permita 
considerar necessárias, com exclusão das dos Paços do 
concelho, que são de manter tal como existem; e 

4 –   Um   centro   comercial   local,   mercado 
 municipal, salas de festas e de espectáculos, etc. 

O anteplano de urbanização a apresentar,  
completo, até às 17 h. do dia 26 de Março p. f., 
compreenderá as seguintes peças escritas e desenhadas: 
a – Memória descritiva e justificativa, precedida 

 do inquérito sumário; 
b –   Planta   de   apresentação,   na    escala  

de 1:10.000; 
c –  Esquema  das grandes vias de  comunicação, 

 integrado no Anteplano de Urbanização de Vila Nova 
de Gaia, na escala de 1:10.000; 

d – Esquema de integração da zona a estudar no  
sistema viário regional e nacional, superiormente 
definido, na escala de 1:50.000; 

e –  Uma  perspectiva de conjunto público mais  
importante da composição, tendo apenas em atenção a 
relação dos volumes das construções e quaisquer 
outros motivos de reconhecido interesse; 

f –  Perfis   transversais –tipo  dos   principais  
arruamentos, na escala de 1:200. 

 
    N. B. – As dimensões das peças desenhadas referidas nas 
alíneas: b, c, d e e serão oportunamente fixadas, e 
apresentadas sobre cartão prensado, sem caixilho aparente e 
devidamente concluídas na data acima indicada; mas, os 
estudos prévios da planta de apresentação e da carta que lhe 
servirá de fundo, serão conjuntamente apresentados até às 17 
h. do dia 25 de Fevereiro p. f., para efeito de serem rubricados. 
 
    Porto e Escola Superior de Belas-Artes, 10 de Janeiro de 
1958. 
 

Programa 
    Embora relativamente extensa, arborizada e algo sinuosa, a 
nossa orla marítima, mormente nas proximidades da cidade do 
Porto, não é pródiga em sítios naturalmente belos, abrigados 
e, ao mesmo tempo, aliciantes, onde quem quer que o pretenda 
ou necessite, possa permanecer mais ou menos demorada e 
confortavelmente na época estival e, ainda menos, fora dela. 
    Entre a Figueira da Foz e a Póvoa de Varzim há, é 

 



Maria do Carmo Marques Pires             O Ateliê de Arquitetura/Urbanismo de David Moreira da Silva e Maria José Marques da Silva Martins
                             VISIBILIDADE DA MEMÓRIA 

           II VOLUME 
 

- 197 - 
 

Concursos de Emulação 16ª cadeira lecionada por David Moreira da Silva na EBAP 
1946 a 1961 

 

Fonte Ano 
Letivo 

Concursos de Emulação 
Temas 

Programa 

   certo, numerosos núcleos melhor ou pior urbanizados, a que 
correspondem outras tantas praias mais ou menos 
frequentadas na época própria, mas, como todos eles são de 
formação e desenvolvimento espontâneos, nenhum foi – nem 
podia ter sido – prévia e convenientemente estruturado. 
    Aqueles núcleos, cuja remodelação não é, por agora, de 
encarar, estão separados uns dos outros por clareiras maiores 
ou menores, em cujo aproveitamento e valorização balnear, 
turística e desportiva, parece oportuno e prudente pensar antes 
que qualquer realização esporádica, irreflectida ou menos feliz 
as possa comprometer irremediável ou definitivamente para 
aqueles fins, tanto mais que: 

a –  A ponte da Arrábida e o troço da E. N. que  
em curto prazo a ligará aos Carvalhos e, futuramente, 
a Lisboa, já está em construção; 

b –  A  elevação  do nível de vida nacional, que 
 desde   o   princípio   do   século  se   vem acentuando, 
graças, em parte, à substancial industrialização do 
país, permite antever a possibilidade da sua população 
viajar cada vez mais e afluir em número sempre 
crescente aos centros nacionais de cura, turismo, 
repouso, recreio e desporto; 

c –   O    investimento   de   avultados   capitais 
 estrangeiros em certas indústrias nacionais, a 
conjuntura internacional, o interesse lá fora despertado 
pela propaganda das nossas belezas naturais e artísticas 
e a voga do EXITENCIALISMO, provocaram, nos 
últimos anos, um afluxo de turistas estrangeiros que, a 
manter-se no mesmo ritmo, é susceptível de vir a 
estimular as grandes iniciativas que os municípios, o 
Estado e as empresas interessadas possam vir a tomar no 
sentido da remodelação ou da construção dos novos 
centros nacionais referidos na alínea anterior; e 

d –    Não    só    para    o    efeito    de    receber 
 condignamente os turistas mais exigentes vindos do 
exterior, como para tentar neutralizar, na medida do 
possível, a saída dos nacionais que, no estrangeiro, 
normalmente procuram e fàcilmente utilizam aquilo que 
nos domínios turístico-recreativo por cá não podem 
encontrar, importa pensar, quanto antes, no necessário e 
adequado apetrechamento do país e, com esse objectivo, 
dar início a uma série de estudos urbanísticos da qual o 
tema do presente concurso deve considerar-se como 
fazendo parte integrante. 
    O terreno a considerar para tal fim é real, e convindo 
que a estância em referência possa constituir atractivo, 
tanto quanto possível permanente, para grande parte da 
população portuense, situa-se entre as praias da 
Madalena e Lavadores, no vizinho concelho de Vila  
Nova de Gaia; mas, a grande composição a   fazer ,   
obedecerá   mais   a   dados     e  
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       N. B. – A memória descritiva e o articulado do regulamento 
serão dactilografados e e apresentados sob a forma de 
processo; e as peças desenhadas, com excepção para o gráfico 
do regulamento e para os perfis transversais, a inserir no 
referido processo, serão apresentadas sobre cartão prensado, 
sem caixilho ou moldura aparente, na data acima indicada. Os 
respectivos estudos prévios, porém, assim como as cartas 
topográficas que hão-de servir de fundo às plantas de 
apresentação, terão de ser rubricados, o mais tardar, até às 17 
h. do dia 18 de Junho p. futuro. 
 
    Porto e Escola Superior de Belas-Artes, 14 de Maio de 1958. 
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1958-59 
 

1.º Concurso:  
Anteplano parcial de 
urbanização e expansão 
duma capital de distrito 
 
 
 
 

Programa 
I 

    Mercê da sua situação, da sua remota origem, da 
multiplicidade e importância das actividades da respectiva 
população e do notável conjunto de esforços e consequentes 
melhoramentos levados a efeito tanto no seu próprio sítio como 
nas suas imediações, a cidade de Aveiro, apesar de excluída do 
rol das nossas grandes cidades é, incontestàvelmente, uma 
airosa, agradável, prometedora e muito próspera capital de 
distrito. Pertence à Província do Douro Litoral e em Junho p. 
f. festejará condignamente, segundo se espera, o 1º milenário 
do modesto aglomerado populacional seu antecessor e o 2º 
centenário da sua elevação à categoria de cidade. 
 
    O ciclo comemorativo destas datas e dos seus gloriosos 
feitos em tão longa existência, já foi solenemente iniciado, e 
embora do respectivo programa oficial não conste qualquer 
número referente à sua eventual expansão urbana em futuro 
mais ou menos próximo, julga-se o presente momento mais 
azado que qualquer outro para proceder à elaboração de um 
anteplano parcial de urbanização e expansão que, incidindo 
sobre uma das áreas de reserva do respectivo anteplano geral, 
corresponda, simultânea e tão inteiramente quanto possível, às 
múltiplas necessidades e prováveis exigências da população e 
aos actuais e salutares princípios da urbanística racional. 
 
    Sendo objecto do presente concurso, o referido anteplano 
parcial, tanto pela concepção como pela sua força de 
expressão, deverá constituir, para os vindouros, verdadeiro e 
alto mas equilibrado padrão urbanístico dos nossos dias, 
tomando por base a doutrina expressa no Dec.-Lei nº 33.921 e 
os elementos anexos (inquérito sumário e plantas do estado 
actual, geral e parcial – utilização dos edifícios), acrescidos 
dos seguintes condicionamentos fundamentais: 
 

1 – POPULAÇÃO – Na área daquela planta que 
 para tal fim vier a ser destina da, a população a instalar 
segundo os modernos princípios da  
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   UNIDADE DE VIZINHANÇA, isto é, dispondo das 
moradias necessárias, dos estabelecimentos de ensino e 
outros serviços públicos, do comércio e artesanato 
indispensáveis, dos serviços colectivamente organizáveis, 
das ruas, praças, alamedas, jardins, parques, campos de 
jogos, etc., etc., será da ordem dos 5.000h. 

2 –  ESTRUTURA  –  A  estrutura  dos  sistemas 
 ferroviário e rodoviário, tanto pelo que diz respeito aos 
traçados existentes, como aos projectados e em vias de 
construção, é inalterável. 

3 –  EXPANSÃO  URBANA – A  expansão a prever 
 poderá incidir sobre os terrenos situados fora do V 
constituído pelas novas variantes às E. E. N. N., apenas 
sob a condição de estas estradas ficarem totalmente 
libertas de todo e qualquer tráfego de atravessamento ao 
mesmo nível. 

4 –  COMPOSIÇÃO   –   Além   dos   elementos  já  
referidos, na composição a elaborar entrarão, pelo 
menos, mais os seguintes: 

 
a – Liceu Feminino, para 500 alunas; 
b –  Escola  do  Magistério  Primário,  para  200  

alunos; 
c –  Várias  escolas  primárias,  presépio e jardim 

 infantil; 
d – Junta da freguesia, C. T. T., estação rodoviária,  

mercado, posto de polícia, etc., etc. 
II 

 
    O anteplano a apresentar, completo, até às 17 h. do dia 19 
de Março p. f., compreenderá as seguintes peças escritas e 
desenhadas: 
 

a  –    Memória    descritiva    e     justificativa,  
documentada com os dados do inquérito e ilustrada com 
os desenhos, croquis, gráficos e fotografias que os 
candidatos julgarem necessárias; 

b –  Regulamentos   das   zonas  e   respectivos  
talhonamentos; 

c –   Planta   de  apresentação  na  escala  de  1 : 
 2.000, 

d – Esquema das grandes vias de comunicação,  
na escala de 1 : 5.000; 

e  –  Perspectiva   parcial ,   representando   o  
conjunto de motivos de maior interesse público indicado 
na composição; e 

f  –  Perfis   transversais-tipo   dos   principais 
 arruamentos, na escala de 1 : 200. 

 
    N. B. – A memória descritiva e o articulado do regulamento 
serão dactilografados e apresentados sob a forma de processo; 
e as peças desenhadas, com excepção para o gráfico do 
regulamento e para os perfis transversais a inserir no referido 
processo, serão apresentadas sobre cartão prensado ou outro 
material equivalente sem caixilho ou moldura aparentes, na 
data acima indicada. Os respectivos. 
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FIMS/MSMS/DMS 
567 pp. 71-74 no 
Curriculum Vitae 
do candidato David 
Moreira da Silva, 
1961 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.º Concurso:  
Anteplano de urbanização e 
expansão do sector axial 
duma pequena cidade 
 
 
 

estudos, porém, assim como as cartas topográficas destinadas 
a servir de fundo à planta de apresentação, não poderão 
deixar de ser rubricadas, o mais tardar, até às 17 h. do dia 17 
de Fevereiro, p. futuro. 
 
    Porto e Escola Superior de Belas-Artes, 15 de Janeiro de 
1959. 
 
 
 

Programa 
I 

    Por via de regra, uma das características mais salientes dos 
aglomerados populacionais de origem e crescimento 
espontâneos é, sem dúvida alguma, a DESORDEM URBANA. 
    Revelando-se pela desproporção ou pelo desequilíbrio entre 
o ÓRGÃO e a FUNÇÃO, esta desordem é, umas vezes, mais 
acentuada ou manifesta no desaproveitamento do solo do que 
no seu heterogéneo e simultaneamente excessivo 
aproveitamento, outras tem a sua expressão mais alta no 
respectivo sistema vial, na falta de salubridade ou em 
deficiências estéticas de algumas quando não de todas as suas 
unidades urbanas, deficiências que podem ser ou não 
provenientes da pluralidade dos seus elementos, da simples 
falta de integração de alguns deles ou da má vizinhança de uns 
relativamente aos outros ou, ainda, do pouco ou nenhum valor 
intrínseco ou estimativo, total ou parcial das respectivas 
composições. 
    VARÁVEL, no fundo como na forma e na escala, a 
DESORDEM URBANA significa, sempre, maior ou menor 
prejuízo ou mal-estar físico, moral ou espiritual, com reflexos 
locais e nacionais. Por isso, onde quer que esteja e sejam quais 
forem os sentidos em que se manifeste, terá de ser 
enèrgicamente combatida por todos os meios legítimos, mas da 
mais pura índole urbanística, isto é, susceptíveis de contribuir 
para a tão justa como necessária e desejada elevação e 
dignificação da pessoa humana. 

II 
  
    Tomando por base este programa, as disposições do Dec. - 
Lei nº 33.921, de 5 de Setembro de 1944, as peças escritas e 
desenhadas, anexas, o inquérito e a análise a efectuar «in 
loco» pelos candidatos e as conclusões a que estes chegarem, a 
composição a fazer deverá compreender, pelo menos: 
 

a– A remodelação de tudo quanto possa ser reflexo  
ou expressão de DESORDEM URBANA, isto é, esteja, 
urbanisticamente, mal ou menos bem, em toda a extensão 
do corpo axial da cidade de Barcelos; 

b – A plena valorização estética dos elementos  
arquitectónicos de reconhecido mérito existentes naquela 
cidade, a protecção dos seus sítios, lugares pitorescos, 
vistas panorâmicas, aproveitamento das margens do 
Cávado, etc.,  
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etc.; 
c –  A  expansão   a considerar  para  o  aumento  

populacional provável nos próximos 30 anos; e 
d –  O  arranjo  e   respectiva    interdependência  

urbanística a considerar, paralelamente ao aglomerado 
existente, só por hipótese ou a título de mera sugestão, 
para uma população futura dupla da de 1950, arranjo que 
poderá situar-se nas proximidades das variantes às E. E. 
N. N., ter carácter actual e modelar, mas que, sendo 
teórico, será considerado inteiramente à margem das 
necessidades prováveis do aglomerado e do prazo de 
validade previsto para este anteplano. 

 
III 

    Em pasta anexa são fornecidos, a título informativo e 
documental: 
 

1 – PLANTA DA REGIÃO, na escala de 1:10.000; 
2 – PLANTA  DA CIDADE DE BARCELOS, antiga 

 e sem escala; 
3 – PLANTA  DO  ESTADO ACTUAL DA CIDADE  

DE BARCELOS, na escala de 1:2.500, com indicações das 
variantes às E. E. N. N.; e 

4 –  RESUMO  HISTÓRICO  sobre  a  origem  e  o  
desenvolvimento da cidade de Barcelos. 

 
IV 

    Este anteplano, a apresentar em duas fases, será constituído 
pelas seguintes peças desenhadas e escritas, cuja entrega será 
feita, conjuntamente, até às 17 h. do dia 25 de Julho p.º futuro: 
 

a – Planta da região, representando as vias de  
comunicação existentes e previstas, em cartas do E. M. 
E. ou do I. G. C., na escala de 1:25.000 ou 1:10.000; 

b –  Planta  do  conjunto,  na  escala  de  1:2.500,  
indicando por forma distinta e bem expressiva o 
aglomerado existente e as soluções preconizadas pelos 
candidatos; 

c –  Panorâmica  representando  a  nova  ponte  
sobre o Cávado e um aspecto da nova cidade, em 
ligação e contraste com a existente; 

d –  Memória    descritiva   e   justificativa   dos  
métodos adoptados, acompanhada dos desenhos, 
croquis e fotografias que os candidatos julgarem 
necessários, sobre as características do aglomerado, 
seus costumes e tradições, paisagens, etc., etc.; e 

e – Tópicos  regulamentares,  gráficos e  escritos,  
aplicáveis ao desenvolvimento citadino na área do 
anteplano. 

    N. B. – Os trabalhos da 1ª fase compreendem, apenas, os 
borrões e esbocetos necessários; e os das 2ª, todas as peças 
oportunamente referidas, devidamente passadas a limpo. 
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    As peças escritas da 2ª fase serão dactilografadas e 
apresentadas sob a forma de processo; e as desenhadas, com 
excepção para o esquema regulamentar, serão coladas em 
cartão prensado, sem caixilho ou moldura aparente e 
entregues na data atrás indicada; mas a sua aceitação, para 
efeito do julgamento pelo respectivo Júri, só poderá ter lugar 
quando os referidos estudos prévios, assim como as cartas 
topográficas destinadas a servir de fundo à planta do conjunto 
tenham sido rubricadas, nas salas de trabalho da Escola, o 
mais tardar, até às 17 h. do dia 17 de Junho p.º futuro. 
 
    Porto e Escola Superior de Belas-Artes, 8 de Maio de 1959. 

FIMS/MSMS/DMS 
567 pp. 67-71 no 
Curriculum Vitae do 
candidato David 
Moreira da Silva, 
1961 
 
 

1959-60 
 

1.º Concurso:  
Anteplano de urbanização e 
expansão duma vila 
industrial 
 
 

Programa 
I 

    A povoação que, não sendo sede de concelho tem, todavia, 
categoria de Vila e servirá de base prática a todos os estudos e 
trabalhos teóricos referidos neste programa, situa-se no 
concelho de Vizela, é uma antiga estância termal em declínio e 
um centro industrial de origem recente, ainda em formação, 
mas de cuja importância actual e futuro desenvolvimento 
parece haver muito a esperar. 
 
    Tem várias funções dominantes, algumas das quais 
atravessam notória crise de atrofiamento e, outras, de 
desordenado e desactualizado crescimento. Para umas como 
para outras importa estudar-lhes as causas, os efeitos e as 
soluções urbanísticas mais adequadas não só com vista à 
obtenção do revigoramento das que possam estar no primeiro 
caso, como da racional normalização e tanto quanto possível 
perfeita integração das demais num harmonioso plano de 
conjunto. 
    Os estudo a fazer situar-se-ão no plano nacional e incidirão 
não só sobre toda a área das peças desenhadas que 
acompanham este programa, mas, também e embora mais 
superficialmente, sobre tudo quanto fora delas possa ter 
influência benéfica ou prejudicial sobre Vizela. 
    Tendo em atenção as características do solo – mormente a 
escassez das suas proporções e o seu acidentado relevo – e o 
surto industrial para o qual a vila de Vizela parece querer 
encaminhar-se, no anteplano a elaborar proceder-se á ao 
aproveitamento total daquela área, embora só fiquem 
destinadas à habitação, ao comércio e à estância termal as 
parcelas correspondentes às suas necessidades prováveis nos 
próximos 30 anos e à indústria, artesanato, comunicações, etc., 
todo o terreno sobrante. 

II 
 
    Correspondendo, tanto quanto possível ao título deste 
programa, às disposições do Dec. - Lei nº 33.921, de 5 de 
Setembro de 1944 e demais legislação aplicável, às peças 
desenhadas e escritas, anexas, ao inquérito e análise que aos 
candidatos compete efectuar «in loco», a composição urbana a  
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fazer deverá compreender, pelo menos: 
     

a  –  A    remodelação    de   tudo   quanto    no  
aglomerado existente possa representar desordem 
urbana; 

b –  A  expansão  e  as  vias  de  comunicação  a  
considerar nos termos já expostos; 

c – A  plena  valorização dos seus  monumentos,  
sítios e vistas panorâmicas. 

 
III 

 
    Em pasta anexa são fornecidos a título informativo e 
documental: 
 

1 – INQUÉRITO E ANÁLISE (resumo); 
2 –  PLANTA     DA     REGIÃO,   na   escala   de  

1:25.000; 
3 –  PLANTA     DO     ESTADO     ACTUAL   –  

conservação e número de pavimentos dos edifícios, na 
escala de 1:2.000. 

 
    Os originais das plantas da região, na escala de 1:25.000 e 
do estado actual na escala de 1:2.000, estão confiados à firma 
Pinheiro Torres & Irmão, onde cada candidato poderá obter 
as cópias de que carece para tomar parte neste concurso. 
 

IV 
 
    O anteplano aqui pedido será elaborado em duas fases e 
constituído pelas seguintes peças escritas e desenhadas, a 
apresentar conjuntamente até às 17 h. do dia 7 de Abril p.º 
futuro: 
 

a –  Memória   descritiva   e   justificativa    das  
soluções adoptadas, acompanhada dos desenhos, 
croquis e fotografias que os candidatos julgarem 
necessários sobre: as características do aglomerado, 
seus costumes, tradições, paisagens, etc., etc.; 

b – Tópicos regulamentares, gráficos e escritos,  
aplicáveis ao desenvolvimento urbano na área do 
anteplano; 

c –  Planta   da   região   na   escala    1:25.000, 
 representando as vias de comunicação existentes e 
previstas; e 

d – Planta do conjunto de 1:2.000, indicando por  
forma distinta e bem expressiva o aglomerado existente 
e as soluções preconizadas. 

 
    N. B. – Os trabalhos da 1ª fase compreendem, apenas, os 
respectivos borrões e esbocetos necessários, e os da 2ª, todas 
as peças atrás referidas, devidamente passadas a limpo. 
 
    As peças escritas da 2ª fase serão dactilografadas e 
apresentadas sob a forma de processo; e as desenhadas, com 
excepção para o esquema regulamentar serão colocadas em 
cartão prensado,  
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2.º Concurso:  
Anteplano parcial de 
urbanização de e expansão 
de uma vila portuária 
 
 
 
 
 
 
 

sem caixilho ou moldura aparente e entregues na data atrás 
indicada; mas a sua aceitação, para efeito de julgamento pelo 
respectivo Júri, só poderá ter lugar quando os referidos 
estudos prévios, assim como as cartas topográficas destinadas 
a servir de fundo às plantas do conjunto tenham sido 
rubricadas, nas salas de trabalho da Escola, o mais tardar, até 
às 17 h. do dia 2 de Março p.º futuro. 
 
 
    Porto e Escola Superior de Belas-Artes, 21 de Janeiro de 
1960. 
 

Programa 
I 

    Elevadas à categoria de Vila por alvará de D. Maris II, em 
20 de Abril de 1853, as freguesias de Matosinhos e Leça da 
Palmeira passaram, já, por notável transformação, mas ainda 
estão longe de ver completada a incomensurável metamorfose 
para a qual irresistível e agigantadamente caminham graças 
ao elevado espírito de iniciativa e forte poder realizador, 
locais e nacionais, à incessante e progressiva expansão do seu 
porto artificial, do comércio e da indústria de toda a região 
nortenha. 
    Sede de um concelho agrícola excepcionalmente valorizado 
pelas suas instalações portuárias e pela importância sempres 
crescente da indústria local, mormente a conserveira, a VILA 
DE MATOSINHOS, urbanisticamente estruturada com certa 
largueza para as necessidades previsíveis ao tempo da 
construção do seu anteporto – a ampla bacia do Porto 
Comercial de Leixões – revelou certos sintomas de 
atrofiamento logo após a entrada em serviço da sua Doca n.º 1 
e, por certo, maiores deficiências revelará quando vier a 
beneficiar da conclusão e normal funcionamento das demais 
docas previstas na parte final do vale do Leça se, antes, não 
vierem a ser adoptadas as disposições necessárias e suficientes 
para as evitar. 
    A doca n.º 2, os seus viadutos e arruamentos de acesso e 
circundantes, cuja construção, em curso, está a cargo da A. P. 
D. L. e da respectiva Câmara Municipal, são índice seguro da 
ordem de grandeza e da feição que a futura frente marítima da 
Vila de Matosinhos deverá vir a tomar. 
    Nesta ordem de ideias e tendo em atenção a defesa dos 
superiores e permanentes interesses locais e nacionais parece, 
pois, que à cada vez maior importância portuária industrial, 
comercial, social e administrativa daquela Vila, mal poderá 
deixar de vir a corresponder uma estruturação urbana mais 
ampla e eficiente do que a actual. 
 

II 
    Correspondendo, tão inteiramente quanto possível ao 
disposto neste programa, às disposições do Dec. – Lei n.º 
33.921, de 5 de Setembro de 1944 e demais legislação 
aplicável, às peças desenhadas e escritas,  
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   anexas, ao inquérito e análise que aos candidatos compete 
efectuar «in loco» e actualizar, a composição urbana a estudar 
deverá compreender, pelo menos: 
     

a – O zonamento integral da área da freguesia de  
Matosinhos representada na respectiva planta 
topográfica; 

b – A revisão do sistema vial existente no sentido  
de dar a necessária continuidade às obras em curso em 
torno das docas n. os 1 e 2 e a melhor ligação possível 
à cidade do porto e ao aeródromo de Pedras Rubras; 

c – A remodelação de toda a frente marítima da  
parte sul da Vila de Matosinhos, com vista à sua tanto 
quanto possível plena utilização balnear e portuária; 

d – A  localização  e  arranjo do  Centro  Cívico,  
cujo programa compreenderá, pelo menos, o futuro 
Palácio Municipal e dos serviços de Turismo e 
Municipalizados, a Biblioteca Pública, o Museu de 
Arte Moderna, etc., etc., servidos por vasta praça 
pública para concentração de numerosas pessoas e 
correspondentes parques automóveis; 

e –  A  valorização dos  monumentos  e  espaços  
livres públicos existentes. 

 
III 

    Em pasta anexa são fornecidos os seguintes elementos, para 
efeito de consulta na secretaria ou na Biblioteca da escola: 
 

1 – Extracto  do  Capítulo  Segundo  das  peças  
escritas do anteplano de urbanização da Vila de 
Matosinhos que, pelo facto de ter sido elaborado em 
1944, terá de ser actualizado pelos candidatos; 

2 –   PLANTA   DA    REGIÃO  ,   na   escala   de 
 1:50.000; e 

3 – PLANTA DO ESTADO ACTUAL na escala de  
1:2.500. 

 
    - Ulteriormente serão fornecidas uma planta topográfica do 
sítio que cada candidato tiver escolhido para o Centro Cívico, 
na escala de 1:1.000 e as características das novas avenidas 
marginais da Doca n.º 2. 
 
    - Os originais da planta da região e do estado actual estão 
confiados à firma Pinheiro Torres & Irmão, desta cidade, onde 
cada candidato poderá adquirir as cópias de que carecer para 
tomar parte neste concurso de emulação. 
 

IV 
    O anteplano aqui pedido será elaborado em duas fases e 
constituído pelas seguintes peças escritas e desenhadas a 
apresentar, conjuntamente, até às 17 h. do dia 26 do próximo 
mês de Julho: 
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Concursos de Emulação 16ª cadeira lecionada por David Moreira da Silva na EBAP 
1946 a 1961 

 

Fonte Ano 
Letivo 

Concursos de Emulação 
Temas 

Programa 

   a – MEMÓRIA  DESCRITIVA  E  JUSTIFICATIVA  
das soluções adoptadas, documentada com os desenho,s 
croquis e fotografias que os candidatos julgarem 
necessários, tanto sobre as características físicas da 
Vila como sobre os costumes e tradições da sua 
população; 

b – PLANTA   DO   CONJUNTO ,   na   escala   de  
1:2.500, indicando por forma bem expressiva a área 
edificada e as soluções preconizadas para os problemas 
equacionados; 

c – PLANTA   PARCIAL ,   na   escala  de  1:1.000, 
 representando pormenorizadamente o Centro Cívico, 
cujo desenvolvimento será completado com os croquis 
ou apontamentos perspéticos que no decorrer dos 
respectivos estudos vierem a ser julgados necessários; e 

d – Tópicos regulamentares, gráficos e escritos, do  
zonamento proposto. 
 

    N. B. – Os trabalhos da 1ª fase compreendem, apenas, os 
respectivos borrões ou esbocetos devidamente apoiados nos 
elementos fornecidos e nos estudos preliminares do inquérito 
a efectuar no local; e os da segunda, todas as peças acima 
referidas devidamente passadas a limpo nas salas de trabalho 
da Escola. 
 
    - As peças escritas da segunda fase serão dactilografadas e 
apresentadas sob a forma de processo e, as desenhadas, com 
excepção do gráfico regulamentar, serão coladas em cartão 
prensado, sem caixilho ou moldura aparente; mas a sua 
aceitação, para efeito de julgamento pelo respectivo Júri, só 
poderá ter lugar quando os referidos borrões ou esbocetos, 
assim como as cartas topográficas destinadas às plantas 
parcial e do conjunto, tenham sido rubricadas por quem de 
direito, o mais tardar, até às 17 h. do próximo dia 22 de 
Junho. 

Porto e Escola Superior de Belas-Artes, 12 de Maio de 
1960. 

FIMS/MSMS/DMS 
567 pp. 66-67 no 
Curriculum Vitae 
do candidato David 
Moreira da Silva, 
1961 
 
 

1960-61 
 

1.º Concurso:  
Anteplano de urbanização e 
expansão duma pequena sede 
de concelho 
 

Programa 
I 

    Núcleo urbano de modestas proporções, a Vila de Valongo 
é a sede dum populoso e activo concelho cujas tradições e 
actual importância agrícola, comercial e industrial sempre 
tiveram e têm cada vez mais larga projecção na vida 
económico-social local, da respectiva região e, até do país. 
    Dispõe, é óbvio, da autonomia administrativa 
correspondente à sua categoria, mas sob certos aspectos, não 
pode deixar de ser considerada satélite da cidade do Porto. 
    O seu crescimento linear, axial e de flanco, é mais o 
inexpressivo e caótico resultado de múltiplas, sucessivas e 
louváveis mas desarticuladas realizações, do que aquele que 
seria lícito esperar de idêntico esforço, se este tivesse podido 
tomar apoio num prévio e racionalmente bem estruturado 
anteplano geral de urbanização. 
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Concursos de Emulação 16ª cadeira lecionada por David Moreira da Silva na EBAP 
1946 a 1961 

 

Fonte Ano 
Letivo 

Concursos de Emulação 
Temas 

Programa 

   A desordem urbana existente é, pois, uma das suas 
características mais salientes, sujeita a profunda revisão; mas 
o problema da bem organizada expansão de Valongo, a 
executar nas próximas décadas, é, sem dúvida alguma, aquele 
que mais deverá prender a atenção de todos os concorrentes a 
esta prova, em cuja composição deverão ficar devidamente 
evidenciados: 
     

a – O zonamento; 
b – O sistema rodoviário, incluindo a respectiva  

estação de passageiros; 
c – O Centro Cívico, correspondendo instalações  

para os Paço do Concelho, Serviços Municipalizados, 
Conservatória do Registo Civil, Secção das Finanças e 
subdelegação de saúde, C. T. T., Quartel de G. N. R. e 
Grémio da Lavoura; 

d – Os arruamentos, espaços livres públicos,  
sítios pitorescos, praças, jardins alamedas, campos de 
jogos e zonas verdes; e 

e – As principais disposições regulamentares. 
 

II 
 
    Em pasta anexa fornecem-se os seguintes elementos, que os 
concorrentes completarão o melhor que puderem: 
 

1 – INQUÉRITO    e    ANÁLISE ,   incluindo   as 
 primeiras alíneas do PROGRAMA e SOLUÇÃO do 
anteplano de urbanização da Vila de Valongo, um 
extracto do Mapa Corográfico do Distrito do Porto, na 
escala de 1:100.000 e outro do Concelho de Valongo 
na escala de 1:25.000; e 

2 – Planta  do  Estado  Actual  –  utilização  dos  
edifícios na escala de 1:2.000. 

 
    Os originais daquelas peças desenhadas estão confiados à 
firma Américo Orindo & Irmão, L.da, Rua do Almada, n.º 37, 
2.º, onde cada candidato poderá adquirir as cópias de que 
carecer para tomar parte neste concurso. 

III 
 
   O anteplano aqui pedido tomará por base este programa, os 
elementos anexos e a doutrina do Dec.- Lei n.º 33.921 de 5 de 
Setembro de 1944, será elaborado em duas fases e constituído 
pelas seguintes peças escritas e desenhadas a apresentar 
conjuntamente, até às 17 h. do dia 23 de Março, p.º futuro: 

a – Memória    descritiva   e   justificativa   das 
 soluções adoptadas, acompanhada dos desenhos, 
croquis e fotografias que os concorrentes julgarem 
necessários sobre as características do aglomerado, 
seus costumes, tradições, paisagens, etc., etc.; 

b – Tópicos regulamentares, gráficos e escritos 
 aplicáveis ao desenvolvimento urbano na área do 
anteplano; 
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Concursos de Emulação 16ª cadeira lecionada por David Moreira da Silva na EBAP 
1946 a 1961 

 

Fonte Ano 
Letivo 

Concursos de Emulação 
Temas 

Programa 

    
c – Planta da região,  na  escala  de  1:100.000, 

 representando as vias de comunicação existentes e 
anteplaneadas; e 
d – Planta  do  conjunto,  na escala de  1:2.000, 
indicando, claramente, o aglomerado existente e as 
soluções preconizadas. 

 
 
    N. B. – Os trabalhos da 1.ª fase compreendem, apenas, os 
respectivos borrões e os esbocetos necessários; e os da 2.ª, 
todas as peças atrás referidas, devidamente passadas a limpo. 
 
    As peças escritas da 2.ª fase serão dactilografadas e 
apresentadas sob a forma de processo; e as desenhadas, com 
excepção para o esquema regulamentar serão coladas em 
cartão prensado, sem caixilho ou moldura aparente e 
entregues na data atrás indicada; mas a sua aceitação, para 
efeito de julgamento do respectivo Júri, só poderá ter lugar 
quando os referidos estudos prévios, assim como as cartas 
topográficas destinadas a servir de fundo às plantas do 
conjunto tenham sido rubricadas, nas salas de trabalho da 
Escola, o mais tardar, até às 17 h. do dia 1 de Março p.º 
futuro. 
    Porto e Escola Superior de Belas-Artes, 30 de Janeiro de 
1961     
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Alunos de David Moreira da Silva na EBAP 
 

1946-47 

João Andresen 
 

1946-47 

 
Galvão Roxo 
Gaspar Cadaval Souza 
Coutinho 
 
 
 
 
 
 

 

1947-1948 

 
Alberto Toronjo de Azevedo Centeno 
António Serafim Ferreira Machado 
Benjamim do Carmo Azevedo 
Corinto Marques Ribeiro 
David Alberto Fernandes Caravana 
Eduardo da Rocha Matos 
Fernando Luís Cardoso Menezes de Tavares e Távora 
José Carlos Loureiro 
Luís Pedro de Lima de Moura Coutinho de Almeida e Eça 
Manuel Júlio de Barbosa e Silva 

 

1948-1949 

 
Benjamim do Carmo 
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Alunos de David Moreira da Silva na EBAP 

 

1949-1950 

 
Octávio Lixa Filgueiras 
Luís de Almeida d’Eça 
 
 
 
 
 
 

 

1950-1951 

J. Almeida Bento 
Marcos João Garcia de Miranda Guedes 
Maria Júlia Teixeira 
Armando Jardim Freire 
Manuel Nunes Ribeiro 
Bernardino Carlos Santos 
Fernando Sá Reis 
Erbílio Mendes de Carvalho 
Rogério Augusto Neto Barroca 
Francisco Paupério 
Jorge Manuel Pinto Moreira da Costa 
João Alexandre Cabral Archer de Carvalho 
Vasco Rodrigues Lobo Soares 
Maria Cecília Eloy 
Rogério Ramos 
José Luiz Pinto Machado 
Mário Manuel Braga Costa 
Leone dos Santos Faria 
Álvaro Augusto Oliveira Vieira 
João José de Berto Pinho da ? 
Fernando Manuel Lobato Guimarães 
António Cândido de Magalhães Barbosa D’ Abreu e Lima 
João Tello Korrodi A. Gomes 
António Maria Veloso Correia 
Carlos Baptista de Almeida 

 

1951-52 
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Alunos de David Moreira da Silva na EBAP 

 

1952-53 

 
Albano Seabra Moura APU 
Alcino Soares da Costa APU 
Álvaro Augusto de Oliveira 
Vieira 

APU 

João Segurado APU 
Nunes Ribeiro APU 
Bernardino Ramalhete APU 
Rogério Barroca APU 
Rogério Ramos APU 
Almeida Bento  
António Flávio Monteiro  
António Sarrico  
Barbosa de Abreu  
Eduardo Iglésias  
José da Silva Marques  
Luís Garcia de Castilho  
Manuel D’Ávila  
António Vicente de Castro  
Guilherme Corte Real  
Luís Praça  

 
 

1953-1954 

 
Acácio Brochado 
António Sarrico 
Francisco Paupério de Almeida 
Heitor Alves Bessa 
José de Almeida Bento 
Eduardo Iglésias de Almeida 
Eduardo Lacerda Machado 
Jorge Moreira da Costa 
Manuel Pizarro Monteiro 
Alberto Leitão 
António Linhares de Oliveira 
Fernando Doutel 
Francisco Ramos de Carvalho 
Jorge de Sousa 
Manuel de Ávila 
Manuel Guerra Cunha 
Maria E. Guedes de Castro 
Norberto Gomes Vieira 
Vasco Cunha 
Luís Almeida d’Eça 
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Alunos de David Moreira da Silva na EBAP 

 

1954-1955 

Fernando Doutel da Silva 
João Sena Esteves 
Joaquim Fernandes Lopes 
Luís Vítor Leitão 
Manuel Paiva Monteiro 
M. Augusto Miranda Guedes 
M. Cândida Amorim de Carvalho 
Maria Cecília Eloy 
Mário Emílio Azevedo 
Serafim Marques dos Santos 
Vasco Macieira Mendes 
Fernando Lobato Guimarães 
Francisco Ramos de Carvalho 
Guilherme Corte Real 
João Plácido dos santos 
Luís Azeredo Melo 
Rui de Oliveira 
Alfredo Villares Braga 
Álvaro de Siza Vieira 
António Barbosa de Abreu 
Carlos Carvalho Dias 
Fernando Freitas Seara 
Jorge Gama Pimentel 
José Batista Semide 
José da Silva Marques 
Luís Pádua Ramos 
Luís Carvalho e Cunha 
Roberto de Oliveira Leão 

 
 

1955-1956 

Arnaldo A. Araújo 
Carlos Carvalho Dias 
José Batista Semide 
Luís Cunha 
Luís Pádua Ramos 
Fernando Alípio de Paula 
Jorge Augusto B. Moreira 
Jorge Gama Pimentel 
José Teixeira de Assunção 
Roberto S. de Oliveira Leão 
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Alunos de David Moreira da Silva na EBAP 

 

1956-1957 

 
António T. Barbosa de Abreu 
Jorge Guimarães Gigante 
José M. Cortez Marques 
 

 

1957-1958 

 
Alberto Hargreaves Macedo 
Augusto Brandão C. Matos 
José Jorge M. de Sousa 
Maria Isabel M. de Oliveira 
Rolando Torgo R. da Silva 
João de melo e Matos 
João Pedro H. Camacho 
Joaquim Bento Lousan 
Joaquim Pereira 
José Aberto C. Sampaio 
José Lima Lobo 
José Luís T. Jacinto 
José Ribeiro de Sousa 
Júlio José de Oliveira 
Luís Falcato Pereira 
Maria Fernanda Alcântara Santos 
Mário Casimiro Osório 
Mário Rodrigues Teixeira 
Pedro Corujo Bernardes 
Roque Leite Pires 
Sílvia de Carvalho 
Vasco Jorge A. Da Cunha 
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Alunos de David Moreira da Silva na EBAP 

 
  

1958-1959 

 
Alfredo Durão MatosFerreira 
Álvaro Joaquim Melo Siza Vieira 
António Sérgio Maciel Menéres 
Augusto Ferreira de Oliveira 
Augusto Leite Amaral 
Carlos Victor Moreira Pais 
Cristiano José de Sousa Moreira 
Duarte de Castro A. Castelo Branco 
Duílio Dimas Lavado da Silveira 
João José Bizoulier Cramês 
Joaquim L. B. Oliveira Teixeira 
Joaquim L. B. Bento Lousan 
José Fernando Ribeiro de Sousa 
Júlio N. Anciães M. Cunha Azevedo 
Álvaro H. Machado de Carvalho 
João de Melo e Matos 
José Alberto Cleto Sampaio  
Maria Ambrosina H. Gonçalves 
Maria Emília Carvalho de Almeida 
Maria Emília Guedes de Castro 
Maria Júlia Gaspar Teixeira 
Ramiro C. Cordeiro Laranjo 
Roque Leite Pires 

 

1959-1960 

 

Ildeberto Seca 
Joaquim Pereira 
Luís Falcato 
Vasco Cunha 
Manuel Simões de Medeiros 
Rui Góis Ferreira 
 

 

1960-1961 

 

António Pinheiro 
Carlos Chaves de Almeida 
Guilherme Peixoto 
Marília Mourão 
Rui Cezariny Calafate 
Sérgio Gonçalves 
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Ata da reunião da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, realizada em 7 de Março de 1946 
AHMP Cota BI/2 

 Fls. 34v -36  

 

Aos sete dias do mês de Março de mil novecentos e quarenta e seis, reuniu no Gabinete dos Senhores 

Vereadores a Comissão Municipal de arte e arqueologia sob a presidência do Vereador Senhor doutor Carlos Teixeira 

da Costa Júnior, com a presença dos vogais senhores doutores Vasco Valente, António Cruz e Manuel Figueiredo, 

arquitectos Carlos Ramos e Moreira da Silva e engenheiro Mário Pacheco. 

Assistiu, como agregado, o senhor engenheiro Miguel de Resende. 

Fez a sua apresentação, como vogal, o professor da Escola das Belas Artes, desta cidade, o senhor arquitecto 

David Moreira da Silva, recentemente nomeado pela Presidência da Câmara, por indicação desta Comissão; que foi 

cumprimentado pelo Senhor Presidente e pelos restantes senhores vogais. 

Aberta a reunião o senhor arquitecto Carlos Ramos apresenta o parecer que elaborou acerca do ante-projecto do 

prédio fronteiro à Universidade do Porto, à Praça de Gomes Teixeira, que passou a ler e do teor seguinte:” Para 

efeitos de parecer vem a esta Comissão por despacho de V.Exª de vinte e um de Janeiro do ano corrente, o processo 

relativo à construção de um prédio que se pretende fique integrado no bloco constituído pelos imóveis que de futuro 

deverão guarnecer as Praças de Gomes Teixeira e de Carlos Alberto, de que também se junta um estudo de conjunto. 

Sem qualquer referência especial aos documentos que, no processo, se relacionam com o concurso que, para esse 

efeito, a Câmara Municipal do Porto pensou promover para o estudo do mesmo problema, agora proposta por 

iniciativa particular, não quer esta Comissão perder a oportunidade de lamentar que a sua não efectivação tenha 

anula do a possibilidade de se ajuizar da preparação profissional dos concorrentes na presença das dificuldades de um 

tema que bem pode merecer a designação de transcendente. A prova mais evidente de que assim é reside precisamente 

no fracasso que representa esta primeira tentativa, aliás concebida por dois profissionais de arquitectura já com certa 

experiência, grande entusiasmo e muita solicitude, virtudes estas que, em conjunto, desde logo se verifique não terem 

chegado para abordar, com êxito, o tema em questão. E a verdade, Senhor Presidente da Câmara, é que esta Comissão 

continua a manter inalterável o seu ponto de vista na presença de tudo quanto à sua volta se tem dito, se tem feito, se 

tem tentado fazer, e continua firme no propósito, desde que V. Exª assim o entenda, de o conduzir e orientar no único 

caminho que pode interessar à solução do problema, até que sejá alcançado aquele superior objectivo que constituía 

condição primária, pelo menos no espírito de quem sugeriu a realização do malogrado concurso “a dignificação de 

uma das zonas mais centrais e representativas da cidade”. Esta Comissão pode mesmo desde já afirmar a V.Exª que a 

prova a prestar pelos arquitectos portugueses é, só por si, suficiente para os classificar e para colocar nos primeiros 

postos todos aqueles que, mais com cultura de espírito, sensibilidade e elasticidade profissional, souberem integrar-se 

no plano cronológico e no quadro estético do conjunto monumental daquela zona, ou que, por outra via, igualmente 

para considerar, possam traduzir em linguagem estética actual a feição inconfundível que naquele conjunto 

impressiona. São estas a considerações de ordem geral que esta Comissão se não dispensa de fazer neste momento e 

que certamente V.Exª dela aguardava, para o prosseguimento da obra progressiva por V.Exª encetada, colocando ao 
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serviço desta toda a dose de bom senso e de valor espiritual que a torna duradoura, e que a V.Exª como homem 

superior e sensível a este género de manifestações, deve por vezes calar consoladoramente. 

Quanto ao caso concreto sobre que esta Comissão tem de pronunciar-se, não diremos apenas que não satisfaz, que está 

mesmo muito longe de satisfazer, que só no espírito de quem concebeu este estudo paira a ideia de que o estilo 

arquitectónico preconizado se adapta e pode viver dentro da arquitectura do Século XVIII, “formando com conjunto 

estético, quer com o edifício da Universidade do Porto, quer com a Igreja e Hospital da Veneranda Ordem do Carmo”, 

que o espírito com que foram igualmente concebidos e compostos pormenores apresentados nos conduzem à convicção 

de que a formação profissional dos seus autores não pode corresponder ao que deveria desejar-se para a compreensão 

do tema proposto, etc. Dos séculos XVI, XVII e XVIII, e não se pretende com isto estabelecer qualquer paralelo entre o 

espírito dos dois mencionados edifícios ou monumentos, já não falando noutros, que pela sua proximidade, empestam a 

este conjunto um ar inconfundível de dignidade, o que objectivamente interessa, é aceitar, e não parecer a esta 

Comissão facial aceitar no caminho iniciado pelos autores do estudo em questão. No entanto, algumas considerações 

ele provoca, e esta Comissão não tem dúvidas em formular mais concretamente o seu ponto de vista para que pelos 

arquitectos autores deste ante-projecto possam nele ser introduzidos, com calma, com tempo e com estudo aturado, as 

sugestões que tendam a esclarecer um caso que, se nos afigura, repetimos, transcendente. Fixando-as sem 

preocupações de ordenação ou de preferência dizemos que: primeiro – se nos afigura impossível, sem o predomínio do 

granito, ou da distribuição criteriosa mas dominante do seu emprego, aqui e ali, conseguir integrar o bloco dentro do 

espírito com que, embora em períodos diferentes, já sucessivamente concebido e composto aquele conjunto 

monumental. Segundo – não interessa interromper a fachada que dá sobre a Praça Gomes Teixeira de qualquer corpo 

central com a preocupação exclusiva de encontrar um eixo de simetria ou de equilíbrio com o edifício da Universidade 

do Porto. Terceiro – é de admitir a existência de um elemento de gaveto composto de forma mais ou menos rica e 

saliente até para, se necessário for, sem se afastar da unidade geral do bloco a projectar, conceber duas fachadas, uma 

sobre a Praça de Carlos Alberto, outra sobre a Praça de Gomes Teixeira, de densidade e valor diversos. Quarto – a 

admitir a estrema dificuldade de transmitir em linguagem estética contemporânea o espírito geral do conjunto a que se 

faz referência, não faltam na cidade do Porto elementos de composição e de consulta que consintam a preferência pelo 

sistema de “compor” com pormenores e motivos que “copiados” não correm o risco de adulterar o sabor de período 

mais ou menos longo dentro do qual a obra de arte tinha sem dúvida outro valor e outra dignidade. Com estes quatro 

pontos essenciais a sobrepor ao estudo feito julga esta Comissão poder contribuir de alguma forma para orientar os 

arquitectos autores do ante-projecto apresentado. V. Exª porém resolverá como melhor entender. Depois da sua leitura 

concluída todos os presentes mostraram-se absolutamente de acordo com ele, sendo, por isso, aprovado, por 

unanimidade; 

Sugestões para alteração a introduzir na Praça da Batalha, relativamente ao trânsito de peões e veículos; o senhor 

engenheiro Miguel de Rezende apresentou dois estudos com a ideia da Comissão, tendo sido escolhido um deles, por 

unanimidade. O mesmo senhor engenheiro ficou de o passar a limpo para ser presente à próxima reunião, a fim de 

seguidamente ser remetido à Câmara, em contraposição das sugestões que lhe foram apresentados e com os quais 

discordou; 
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Projecto de obras nº treze mil quinhentos e onze, registado em 18 de Junho de 1943, pela Firma Ferreira & Filhos, 

Limitada, referente às frontarias do prédio da Praça de D. Filipa de Lencastre, Travessa e Rua da Fábrica: a 

Comissão depois de apreciar o referido projecto resolveu, por unanimidade; informar que, pelo facto do gaveto da 

Travessa da Fábrica para a rua do mesmo nome exceder a cércia municipal de onze metros, de acordo com o 

regulamento em vigor, não impede que se mantenha a altura indicada no aditamento, uma vez que é doutrina assente 

que em casos idênticos prevaleça a cercia de maior desenvolvimento, neste caso a estabelecida para a Travessa da 

Fábrica, desde que se verifique que a cércia sobre aquela Travessa satisfaça aos referidos regulamentos. A Comissão 

aproveita a oportunidade de chamar a atenção para a pobreza e desequilíbrio de composição que se verifica na frente 

voltada à Rua da Fábrica, o que aliás também se verifica no envasamento da frente voltada à Praça de D. Filipa de 

Lencastre, em início de construção; sendo inadmissível que o gaveto para a rua do Almada tenha merecido tratamento 

tão descurado e completamente desligado do edifício com frente sobre a Praça de D. Filipa de Lencastre. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de que se lavrou a presente acta que eu, José Pereira da Silva 

Júnior, aspirante, em serviço na Repartição Central, da Câmara, servindo de secretário a escrevi e também assino. 

Ata da reunião da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, realizada em 8 de Junho de 1946 
Fls. 37-38v 

 

Aos oito dias do mês de Junho de mil novecentos e quarenta e seis, reuniu nos Paços do Concelho e Gabinete dos 

Senhores Vereadores a Comissão Municipal de arte e arqueologia sob a presidência do Vereador Senhor Doutor 

Carlos Teixeira da Costa Júnior, com a presença dos vogais senhores doutores Vasco Valente, arquitecto Moreira da 

Silva e engenheiro Mário Pacheco. 

Assistiu, como agregado, o engenheiro senhor Miguel de Resende. 

Ao abrir a reunião o senhor Presidente apresenta as plantas topográficas da Firma Ed. Ferreirinha, Limitada, 

acompanhados de uma exposição da referida firma, relativamente à ampliação que pretende fazer da sua oficina de 

fabrico de peças para automóveis, existente na rua da Boa Nova n.º 125: A Comissão depois de ponderar o assunto 

resolveu, por maioria, em virtude do vogal arquitecto senhor Moreira da Silva entender que naquele local não se devia 

permitir a ampliação da solicitada propôs a sua aprovação, em princípio e excepcionalmente, a ampliação daquela 

oficina, visto esta não fazer fumos nem exalar gases tóxicos e ainda atendendo-se ao facto da cooperação prestada por 

aquela indústria à economia nacional, mas fazendo-se, desde já, as seguintes objecções: Primeiro – que as construções 

deverão ser condicionadas a um revestimento exterior de arvoredo, que no seu conjunto forme um maciço verde; Que 

no seguimento do processo aquela firma deverá apresentar outros aspectos procurando o embelezamento das 

construções a realizar de forma a que os seus volumes e disposição no referente aos alinhamentos actuais sejam 

estudados de forma a obter-se o melhor aspecto de perspectiva em relação à Rua de Júlio Dinis, possivelmente em 

fachadas paralelas aos citados alinhamentos e recuados destes cerca de cinco metros. Terceiro – que a torre indicada 

na planta-perspectiva deverá passar para um plano posterior, onde está indicada a lápis, de preferência.  

Seguidamente é presente o processo referente ao projecto de medalhas a conceder pela Exª Câmara: o vogal senhor 

Doutor Vasco Valente apresenta o seu parecer que é aprovado por unanimidade, e de teor seguintes. “É solicitado o 
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referente parecer desta Comissão municipal de arte e arqueologia sobre o projecto de medalhas a conceder pela Exª 

Câmara, delineados pelo artista José Luís Brandão de Carvalho. O relatório é de opinião que, modificando o formato 

dos dois escudetes, e aumentando, dentro das regras da heráldica, o número de merlões que encimam as torres e os 

que compõem a coroa merece aprovação o projecto em questão.” De resto, verificou que é da mesma opinião o 

conceituado heraldista Dr. Armando de Matos, que a Exª Câmara já consultou sobre o assunto, bem como o Sr. Dr. 

Artur de Magalhães Basto”. 

Ainda é apresentado o ofício n.º 900, da Direcção dos Serviços Centrais e Culturais, de 26 de Março último, 

agradecendo, em nome de sua Exª o Presidente, o parecer dado a esta Comissão sobre a aquisição da Capela de Nossa 

Senhora das Verdades. Foi tomado conhecimento.  

Por último, é presente o projecto n.º dez mil e sessenta e sete, pelo qual o Ateneu Comercial do Porto pretende 

legalizar as obras de modificação efectuadas na frontaria do rés do chão do edifício da sua sede: a Comissão depois de 

tomar conhecimento lamente que este processo não lhe tenha sido presente, em devido tempo, para a sua apreciação e 

que se o tivesse teria, pelo menos, proposto que a alteração se devia realizar em cantaria. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de que se lavrou a presente acta que eu José Pereira da Silva […] 

Ata da reunião da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, realizada em 29 de Maio de 1947 
Fls. 40 v - 41 

 

Aos vinte e nove dias do mês de Maio de mil novecentos e quarenta e sete, reuniu nos Paços do Concelho e Gabinete 

dos Senhores Vereadores a Comissão Municipal de arte e arqueologia sob a presidência do Vereador senhor Doutor 

Carlos Teixeira da Costa Júnior, com a presença dos vogais senhores doutores Vasco Valente e Manuel de Figueiredo 

e arquitecto Moreira da Silva. 

Aberta a reunião o senhor Presidente apresenta o expediente seguinte: 

Processos de obras compostos dos requerimentos números dezoito mil novecentos e sessenta e três, quatro mil 

novecentos e oitenta e sete e sete mil e cinquenta e nove, relativos à construção de pavilhões de chá, na orla marítima 

da Foz do Douro, acompanhado do ofício número quinze do Gabinete de Estudo do Plano Geral de Urbanização, de 

vinte e nove de Abril findo: a Comissão depois de tomar conhecimento, resolveu encarregar o vogal senhor arquitecto 

Moreira da Silva de dar parecer sobre os locais aonde poderia ser permitida a implantação dos ofícios em referência. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de que se lavrou a é presente acta que eu, José Pereira da Silva 

Júnior, terceiro oficial, em serviço na Repartição Central da Câmara, servindo de secretário a escrevi e também 

assino. 
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Ata da reunião da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, realizada em 3 de Julho de 1947 
Fls. 41-43 

 

Aos três dias do mês de Julho de mil novecentos e quarenta e sete, reuniu nos Paços do Concelho e Gabinete dos 

Senhores Vereadores a Comissão Municipal de arte e arqueologia, sob a presidência do Vereador senhor Doutor 

Carlos Teixeira da Costa Júnior, com a presença dos vogais senhores doutores: Vasco Valente, Manuel de Figueiredo 

e António Cruz, arquitecto Moreira da Silva e engenheiro Mário Pacheco. 

O agregado senhor engenheiro Miguel de Rezende não assistiu por se encontrar em Lisboa em serviço. 

Aberta a reunião o senhor Presidente apresenta o expediente seguinte: 

Ante-projecto do Plano Geral da “Grande Exposição Industrial Portuguesa, a realizar em mil novecentos e quarenta e 

nove, por iniciativa da Associação Industrial Portuense. A Comissão, depois de haver tomado conhecimento, elaborou, 

sobre o assunto, o seguinte parecer que foi unanimemente aprovado:” Presente à Comissão de arte e arqueologia da 

Câmara Municipal do Porto um único ante-projecto da Grande Exposição Industrial Portuguesa a realizar no Porto 

em 1949, por louvável iniciativa da Associação Industrial Portuense, é esta Comissão de parecer: Primeiro – Que o 

local escolhido – jardins edifício do Palácio de Cristal – não é de aceitar, como já o acentuou a Exmª Comissão de 

Estética, por quanto: a) Como se verifica na planta geral do ante projecto há nela uma exagerada densidade de 

edificações que, só por aí, é bastante para condenar a ideia de realizar a referida exposição nos citados jardins. A 

própria configuração do terreno, pelo seu acidentado relevo não permitiria nunca que a “ composição do conjunto” 

tivesse o “ à vontade” e desenvolvimento que a mesma exige. Os acessos, bem como os parques de estacionamento, 

seriam também notoriamente insuficientes. B) Sendo os Jardins do Palácio de Cristal os melhores da cidade – obra que 

à cidade pertence – levada a cabo durante quase um século de porfiados esforços e louváveis e mal reconhecidos 

sacrifícios – com frondosos e belos arvoredos, em caso algum seria de aceitar a sua destruição parcial, ou quase total, 

para a realização de uma Exposição temporária. E recorda-se que, quando da Exposição Colonial, sem a grandeza e 

amplitude que seguramente terá a projectada Exposição Industrial Portuguesa, se verificou já ser o recinto acanhado 

e, apesar dos cuidados havidos e limites impostos, não deixaram os jardins de sofrer apreciáveis e bem lamentáveis 

estragos. Reconhecendo embora a Comissão Municipal de arte e arqueologia que o velho Palácio de Cristal requer 

urgentes melhoramentos que o modernizem, entende que as modificações a fazer não devem ir além duma necessária 

adaptação aos nossos tempos, sem que tais obras representem a destruição parcial ou total de existente. Segundo – 

Prejudicado, pelas razões expostas, o único ante projecto apresentado não deveria, talvez, esta Comissão considerá-lo 

agora no seu conjunto, competindo-lhe aguardar a resolução da Exmª Câmara sobre a localização da Exposição. Mas 

para que se não possa pensar ou dizer que esta Comissão se recusou emitir um parecer, desde já ela declara, por 

unanimidade, que: No ante projecto se nota falta de equilíbrio nos diferentes conjuntos arquitectónicos e, embora os 

pavilhões sejam concebidos dentro da arquitectura dos nossos dias (impropriamente chamada modernista) eles 

deveriam integrar-se no espírito nacional, à semelhança do que se procurou fazer, e fez, em Lisboa na Exposição do 

Mundo Português. Sem deixar de ser moderna, não deixou essa Exposição de ser arquitectonicamente portuguesa – 

facto notado e louvado por ilustres artistas estrangeiros que a visitaram. Não se pretende, com estas palavras, sugerir 

a construção de pavilhões decalcados sobre a traça de velhos palácios; trata-se apenas de, dentro de concepções 
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modernas, procurar manter um espírito arquitectónico que não esteja em flagrante desacordo com a nossa 

sensibilidade e maneira de ser, quer no equilíbrio do conjunto, quer, ainda, em pequenos efeitos de pormenor. Em face 

do exposto, e resumindo, é, pois, de parecer a Comissão de arte e arqueologia que: Primeiro – a projectada Exposição 

Industrial Portuguesa, não deve ser localizada nos Jardins do Palácio de Cristal e terrenos anexos. Segundo – Ao 

único ante projecto apresentado, faltam condições de equilíbrio arquitectónico e sentido expressivo de carácter 

nacional, para merecer a esta Comissão mais pormenorizado estudo. Terceiro – A Exposição referida deverá ser 

localizada em amplo e desafogado recinto que, justamente pela largueza de espaço, permita aos senhores arquitectos 

realizarem livremente um equilibrado conjunto integrado num plano geral de urbanização – requisito este tido por 

fundamental, que os Jardins do Palácio de Cristal, pelos seus acanhados limites, frondoso arvoredo e acidentado 

terreno, em caso algum permitiriam. Seria, portanto, de desejar que, com a efectivação de tão importante certâmen, se 

promovesse em moldes inteiramente novos, a urbanização do recinto que lhe viesse a ser destinado, recinto esse que, 

pelas suas feições ficasse a recordar aos vindouros a grandeza da sua obra realizada e a largura de vistas dos seus 

promotores”. 

Seguidamente, foi presente o projecto de obras registado sob o número dezasseis mil trezentos e onze, de Ed. 

Ferreirinha & Irmão que depois de apreciado, esta Comissão resolveu, por unanimidade, comunicar que em vista da 

autorização concedida àquela supra - mencionada firma para abertura caboucos, conforme a implantação aprovada, 

se verificou pelo estudo das plantas e da obra em execução e ainda por confirmação local, que é em tudo respeitado a 

referida implantação, como está prevista na planta geral em escala um traço quinhentos constante do aditamento ao 

projecto. Embora o estado actual dos trabalhos dê a impressão de que o aspecto estético do conjunto possa a vir a 

diferir do projecto aprovado, em consequência da elevação a que está procedendo no muro de suporte oblíquo ao 

alinhamento da rua de Júlio Dinis, tal não é para considerar visto os alinhamentos das fachadas definitivas a norte e a 

poente se acharem em conformidade com o projecto aprovado. 

Por último, o vogal senhor arquitecto Moreira da Silva apresenta o parecer que elaborou acerca da localização de 

pavilhões de chá, na orla marítima da Foz do Douro, do teor seguinte: “Reunida em vinte e nove de Maio próximo 

passado, para apreciar os ante-projectos registados sob os nºs dezoito mil novecentos e sessenta e três, quatro mil 

novecentos e oitenta e sete e sete mil e cinquenta e nove e as bases gerais em que, segundo o Gabinete de Estudo de 

Plano Geral de Urbanização da Cidade, devem ser feitas as construções de interesse turístico na orla marítima da Foz 

do Douro, bases essas constituídas por uma planta de localização, na escala de um por dois mil e quinhentos e a 

informação número quinze daquele Gabinete, a Comissão Municipal de arte e arqueologia tem a honra de, por 

unanimidade, emitir e submeter à apreciação de V. Exª o seguinte parecer: Primeiro – Esta Comissão considera 

contrária aos interesses turísticos e à valorização paisagística daquela orla marítima, a excessiva dispersão de 

pequenos locais destinados à construção de outros tantos edifícios, representada na referida planta: a) por ser fora de 

dúvida que não pode vir a ter boa escala ou produzir o efeito arquitectónico suficientemente capaz e digno que a 

vastíssima zona marginal exige, um conjunto formado por pequenos pavilhões, ainda que numerosos; b) Por se lhe 

afigurar que, dos três locais escolhidos ao norte do Aquário de Vasco da Gama, dois ficariam excessivamente perto do 

Castelo do Queijo – o que não deixaria de vir prejudicar o característico isolamento deste pequeno monumento de 

arquitectura militar – e o terceiro, sem qualquer espécie de ambiente favorável à construção dum edifício com 

interesse turístico, exageradamente próximo do deselegante e feio imóvel, onde presentemente aquele aquário 
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funciona; c) Por verificar que nem todos os pontos de “localização a consentir” se prestam a uma composição 

arquitectónica que possa integrar-se, simultaneamente, na natural configuração da orla marítima, suavemente sinuosa, 

e no geométrico traçado da Avenida de Montevideu. Segundo – Esta Comissão entende que, além dos dois pavilhões 

existentes, os locais naquela planta designados palas letras A e B reúnem todas as condições necessárias e suficientes 

para que neles possam vir a ser construídos outros tantos edifícios susceptíveis de dar inteira satisfação à multidão de 

veraneantes que, na época calmosa, frequenta, com maior ou menor demora, aquela magnífica zona citadina, desde 

que: a) o edifício a construir no local designado pela letra A tenha uma área coberta compreendida entre quinhentos 

metros quadrados e mil metros quadrados, isto é, um desenvolvimento tal que lhe permita suportar, com grandeza e 

dignidade, as largas perspectivas da Avenida de Montevideu; b) Este edifício, cuja planta poderia ser em forma de H, 

tenha até à cornija, a altura que melhor convier à sua composição arquitectónica, dentro do limite máximo de oito 

metros acima do nível da Avenida de Montevideu; c) O terreiro compreendido entre os braços do H, dispostos em 

ângulo recto ou ligeiramente obtuso, possa ser aproveitado como esplanada comercial, espécie de jardim privativo, 

sala fresca – ao abrigo das nortadas – ou espelho de água; d) A composição das suas fachadas tenha acentuado cunho 

artístico e seja concebida dentro do espírito da nossa época, mas, esteja, tanto quanto possível, fora da influência da 

moda actual que, como se sabe, tem levado a toda a parte, com oportunidade ou sem ela, a expressão mais ou menos 

indigente duma técnica de construção que pouco ou nada tem que ver com a Bela arte de construir; e) O edifício a 

construir no local designado pela letra B tenha, aproximadamente, a área coberta e a altura que se refere a 

informação do Gabinete de Estudo do Plano de Urbanização; f) Para construção deste edifício não seja sacrificar a 

vegetação ali existente; g) Embora mais pequeno, este edifício corresponda, em dignidade, às exigências apontadas 

para o edifício a construir no local designado pela letra ª Terceiro – Esta Comissão considera extemporânea a 

apreciação dos ante projectos registados sob os números dezoito mil novecentos e sessenta e três, quatro mil 

novecentos e oitenta e sete e sete mil e cinquenta e nove, que, é óbvio, não podem ter sido elaborados em harmonia com 

o presente parecer”. Depois de feita a sua leitura foi unanimemente aprovado. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de que se lavrou a presente acta que eu José Pereira da Silva 

Júnior, terceiro oficial, em serviço na Repartição Central da Câmara, servindo de secretário a escrevi e também 

assino. 
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Ata da reunião da Comissão Municipal De Arte e Arqueologia, realizada em oito de Junho de mil novecentos 
e cinquenta 

Fls. 46v – 47v 

 

Aos oito dias do mês de Junho do ano de mil novecentos e cinquenta, reuniu nos Paços do Concelho e Gabinete dos 

Senhores Vereadores a Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, sob a presidência do vereador senhor Doutor 

Carlos Teixeira da Costa júnior e com a presença dos vogais senhores: Doutores Vasco Valente, Manuel de Figueiredo 

e Magalhães Basto; Engenheiros João de Brito e Cunha, Mário Pacheco e Miguel Rezende; e Arquitectos Carlos 

Ramos e Moreira da Silva. Não compareceu por motivo justificado o vogal senhor Doutor António Cruz. 

Declarada aberta a reunião o senhor Arquitecto Carlos Ramos apresentou o parecer que a Comissão lhe tinha 

solicitado sobre o projecto apresentado pela Ordem dos Dominicanos para a Construção de uma Igreja e Convento na 

zona residencial de Gomes da Costa, num terreno para esse efeito cedido pela Câmara e que a seguir se transcreve: “ 

para efeitos de parecer é presente a esta Comissão Municipal o processo n.º 2579/50, relativo ao ante-projecto de uma 

Capela e Convento anexo para a Ordem de S. Domingos, a construir numa vasta parcela de terreno de forma 

rectangular com a superfície aproximada de oito mil e quinhentos quadrados, cujas confrontações, ainda em estudo, 

asseguram a existência de arruamentos envolventes em todas as suas faces, já agora guarnecidas, a sul, pela Rua 

Fernão Vaz Dourado e a nascente pela de D. Francisco de Almeida, junto à Praça D. Afonso V, em plena zona 

Marechal Gomes da Costa, que pretende servir, nesta cidade do Porto. Esta Comissão, ao emitir o seu parecer em 

obediência ao despacho do Excelentíssimo Senhor Engenheiro Director dos Serviços de Urbanização e Obras desta 

Digníssima Câmara, manifesta a esperança de que as conclusões a que chegou sejam agora interpretadas de maneira 

diferente da que foram as que há anos impenderam sobre um projecto de características e índole semelhantes – a 

Igreja do Marquês – acerca do qual por unanimidade, se pronunciara desfavoravelmente, sem que as sugestões 

tivessem merecido, por parte da Câmara de então, acolhimento. 

O processo de agora, já acompanhado das informações que sobre ele lançaram os vários Serviços e Repartições desta 

Câmara, além da Delegação de Saúde constituído pelo requerimento da Ordem de S. Domingos, memória descritiva, 

planta topográfica, plantas dos dois pavimentos, fachada principal, fachada lateral e corte transversal da capela. Das 

informações exaradas no processo pelas 1ª Repartição (Urbanização e Expropriações), Gabinete de Estudo do Plano 

Geral de Urbanização, Delegação de Saúde e Sapadores Bombeiros, conclui-se que a todos satisfaz, salvo ligeiras 

restrições da Delegação de Saúde e Sapadores Bombeiros que a esta Comissão não interessa fazer referência. O 

mesmo porém não sucede quanto à intervenção do Conselho de Estética Urbana que, embora mandando após o 

carimbo “satisfaz” sugere que os seus autores procurem, ao elaborar o projecto definitivo, harmonizar o janelão da 

Igreja com a porta de entrada. O relator deste parecer, procurando informar-se junto dos autores deste ante-projecto, 

do significado daquela restrição e da interpretação plástica que estes, por ventura mais esclarecidos, lhe teriam já 

acrescentado, obteve, com efeito uma cópia das alterações de fachada que a informação do Conselho de Estética 

provocara, que junto ao processo, para mais completa elucidação de quem tenha de decidir das conclusões desta 

Comissão Municipal, à qual o ante-projecto em questão, não pode infelizmente satisfazer. 

Com o maior respeito pela iniciativa privada e muito maior ainda por todos aqueles que recorrem ao arquitecto para 

verem esclarecidos os seus programas de realização, não pode porém esta Comissão Municipal aceitar como bom 
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princípio de que tudo quanto neste ante-projecto é frágil e plasticamente mal concebido seja de exclusiva 

responsabilidade do cliente, por via de sucessivas imposições. Aceitá-lo-ia, sim se se não tratasse de experimentados 

profissionais que, noutras circunstâncias, têm já dado provas da sua real competência e capacidade. A resistirem a 

tentação, hoje manifesta e indiscutível, de trilharem orientação mais recente, embora tratando-se de uma capela e 

convento, programa certamente mais ingrato, de sofrerem a actualização, à face das características, vigorosas e 

variadas expressões que a história nos legou, uma única sugestão acorre a esta Comissão Municipal que mereça ser 

transmitida aos autores deste estudo. Os tempos são outros e, com eles a lei dos contrastes sofreu profundas 

alterações. A unidade, a harmonia e a escala de todos os elementos que intervêm na composição de qualquer conjunto 

urbano são expressões que têm, hoje, significado bem diferente. Trata-se, muito simplesmente de conceber uma 

Capela/Convento para uma zona residencial de moradias, e não para uma zona monumental da cidade do Porto. Nem 

sequer se trata, porque tal empreendimento não é de considerar nem é possível conceber nos dias de hoje, de uma zona 

de moradias de luxo. Metamo-nos, pois a escala do conjunto e afastemo-nos de tudo quanto, tenda a emprestar, 

convencionalmente, ao edifício a conceber, carácter religioso, gótico e românico são expressões do passado, mas se há 

que respeitar a tradição, sob qualquer aspecto, reportemo-nos, modestamente, à escaladas nossas possibilidades tão 

dignamente representadas pelas capelas e conventos do século XVII que entre nós se construíram. 

Nessa base e por essa via chegarão os arquitectos autores deste ante-projecto, sem trair os desejos manifestados pela 

Ordem de S. Domingos, a uma expressão mais actual, apenas por que será seguramente mais simples e modesta. 

Torres e vãos em ogiva, pórticos e composições de sabor românico/bizantino, baluartes ao gosto medieval, pináculos 

inexpressivos e profusão de simbólicas cruzes tudo guarnecendo, crê esta Comissão que seria o suficiente, em seus 

dados elementares, para rejeitar o ante projecto em discussão. Acredita, porém, nos arquitectos que o subscrevem e 

aguarda confiadamente que, sem ultrar na apreciação de outros elementos de composição, compreendam os anseios 

desta Comissão que, nesta atitude, apenas pretende dignificar a arquitectura de hoje que, nos profissionais do norte, 

encontra o seu mais decidido baluarte. Um novo estudo, esquecendo o passado, próximo e distante, dissipará todas as 

nossas apreensões”. 

Depois de por vários membros da Comissão terem sido feitas apreciações a este parecer, foi aprovado por 

unanimidade. 

Em seguida o Senhor Engenheiro Brito e Cunha informou a Comissão que o segundo estudo para o monumento a 

Rosália de Castro, da autoria do escultor Barata Feio se deve encontrar concluído dentro de dias, pelo que 

oportunamente tomaria a iniciativa do pedido da reunião da Comissão para uma visita ao atelier do artista. O Senhor 

Doutor Manuel de Figueiredo proferiu várias considerações sobre a zona arqueológica da Cordoaria e propôs , o que 

foi aprovado, que a Câmara através dos seus Serviços elaborasse um estudo conjunto por forma a proteger e a 

valorizar os monumentos ali existentes. 

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de que se lavrou a presente acta que eu Domingos Adelino 

Guedes, terceiro oficial, em Serviço na Repartição Central da Câmara, servindo de Secretário a escrevi e também 

assino.    
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Ata da reunião da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, realizada em 5 de Maio de 1960 
LIVRO BI/3 

Fls. 1-2v 

 

Aos cinco dias do mês de Maio de mil novecentos e sessenta pelas quinze horas, reuniu nos Paços do Concelho do 

Porto, a Comissão Municipal de Arte e Arqueologia sob a presidência do vereador senhor Doutor Manuel Ramos Pinto 

Rosas e a presença dos vogais senhores Arquitecto David Moreira da Silva, Engenheiro Bonfim Barreiros, Arquitecto 

Rogério dos Santos Azevedo e Ricardo Spratley, tendo faltado por motivo justificados os vogais senhores Arquitectos 

Carlos Ramos, Reverendo D. Bernardo Xavier Coutinho e Doutor Manuel da Fonseca Figueiredo. 

Aberta a sessão e aprovada a minuta da acta da última reunião o Senhor Presidente apresenta o processo de 

construção da Igreja e Convento dos Frades Menores Capuchinhos que vem instruído com um aditamento em que se 

apresenta uma nova solução para o corpo lateral, entre a Igreja e o Convento. Tendo todos os membros examinado o 

projecto em todos os pormenores e, de um modo especial, o aditamento apresentado, resultou o parecer que é emitido 

com unanimidade de todos os presentes e cujos termos são os seguintes: “ A Comissão Municipal de Arte e 

Arqueologia examinou de novo processo de obras acima referido sendo de parecer que o aditamento número dezassete 

mil quatrocentos e dezassete de mil novecentos e cinquenta e nove não satisfaz por falta de condições estéticas do 

corpo da fachada principal, cuja composição, no espaço compreendido entre a Igreja e o corpo do convento, deverá 

ser revista no sentido de se harmonizar com os elementos arquitectónicos deste último”. 

Segue-se a apreciação do processo de obras – número vinte e dois mil novecentos e noventa e nove de mil 

novecentos e cinquenta e nove da Rua de Tomaz de Gonzaga que volta à Comissão para apreciação de um aditamento 

apresentado de harmonia com o preceituado no parecer número onze de mil novecentos e sessenta emitido sobre o 

processo na sessão de oito de Abril último. O processo é examinado por todos os membros especialmente no que se 

supôs no aditamento acima referido, tendo-se concluído do que satisfaz, por se ter dado cumprimento ao que se urgia 

nos pareceres emitidos anteriormente, fazendo-se apenas uma reserva quanto à qualidade do material a aplicar. O 

parecer é o seguinte: 

“ A Comissão Municipal de Arte e Arqueologia “ apreciou o processo, acima referido, apresentado com 

aditamento feito de harmonia com o parecer número onze de mil novecentos e sessenta, aprovando-o sob condição dos 

apilarados serem construídos com material cavan, ou similar”. 

Apresenta-se em seguida à apreciação o processo de obras número vinte e dois mil seiscentos e nove de mil 

novecentos e cinquenta e nove de remodelação do prédio da Praça de Carlos Alberto número dezasseis, onde está 

instalada a Casa Barros, tendo-se concluído que nada há a objectar ao que se pretende, merecendo portanto 

aprovação. 

Emitiu-se, pois, o seguinte parecer: 

“ A Comissão Municipal de arte e Arqueologia apreciou o processo acima referido, sendo de parecer que nada há a 

objectar dando-lhe, assim, a sua aprovação”. Examinou-se a seguir o processo de restauração da fonte decorativa da 
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Avenida de Montevideu que volta à Comissão por se reconhecer ser oportuno rever-se novamente este assunto, dado o 

estado em que a fonte se encontra. Assim, reconsiderado o assunto nas condições actuais todos os membros são de 

opinião que se deverá proceder ao seu restauro, visto ser um elemento decorativo de um certo valor e que convém 

conservar. Emitiu-se, assim, o seguinte parecer: “ A Comissão Municipal de Arte e Arqueologia examinou o processo 

acima mencionado, sendo de parecer que a fonte decorativa da Avenida de Montevideu deve ser restaurada, visto se 

tratar de um elemento decorativo que convém manter”. Seguidamente foi considerado o processo de obras número 

cinco mil setecentos e um de mil novecentos e sessenta de modificações da fachada do prédio número quarenta e sete 

da Praça de Carlos Alberto tendo-se concluído que nada há a opor ao projectado, dando-se aprovação através do 

seguinte parecer: “ A Comissão Municipal de Arte e Arqueologia apreciou o processo acima indicado sendo de 

parecer que pode ser aprovado, nada tendo a objectar à sua execução”. 

A Comissão aprecia depois em processo de legalização de obras executadas no prédio da Rua das [?] número 

sessenta e sete projecto número cinco mil trezentos e cinquenta e nove – o qual foi julgado em termos de aprovação. 

Conforma se indica no parecer que se emitiu e a seguir se transcreve: “ A Comissão Municipal de Arte e Arqueologia 

apreciou o processo supra indicado, tendo-o aprovado, sem objecções”. 

Finalmente foi apresentado o processo, de obras número mil duzentos e cinquenta e dois, de modificação da 

fachada do prédio número duzentos e cinco da Rua de Passos Manuel, tendo a Comissão julgado sem inconvenientes 

as obras pretendidas, que são aprovadas conforme foram projectadas. 

Emitiu-se assim, o parecer que a seguir se transcreve:  

“ A Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, tendo apreciado o processo acima referido, é de parecer que 

seja aprovado conforme foi projectado”. 

E nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão de que se lavrou a presente acta que depois de lida e acabada 

conforme vai ser assinada por todos os presentes e que eu, Mário de Almeida Oliveira, primeiro oficial da Direcção 

dos Serviços de Urbanização e Obras, servindo de secretário a escrevi e também assino. 

Ata da reunião da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, realizada em 16 de Novembro de 1960 
Fls. 9 - 10 

 

Aos dezasseis dias do mês de Novembro de mil novecentos e sessenta, pelas quinze horas, reuniu nos Paços do 

Concelho do Porto, a Comissão Municipal de Arte e Arqueologia sob a presidência do vereador senhor Doutor Manuel 

Ramos Pinto Rosas e a presença dos vogais, senhores Engenheiro Augusto Nascimento da Fonseca Júnior, Arquitecto 

David Moreira da Silva, Doutor Manuel da Fonseca Figueiredo, Ricardo Spratley, Arquitecto Rogério dos Santos 

Azevedo e Engenheiro José António Carteado Mena Matos, tendo faltado por motivo justificados o vogal senhor Padre 

Doutor Xavier Coutinho. 

Aberta a sessão o senhor Presidente inicia os trabalhos com a apreciação do processo de obras número 

dezassete mil duzentos e quatro de mil novecentos e sessenta, da Rua do Sol número duzentos e vinte e dois, que volta à 
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Comissão em virtude de anterior parecer emitido e que pode julgar a solução proposta desequilibrada. Em vista disto 

foi junto o aditamento número vinte e dois mil e quatrocentos e oitenta e dois de mil novecentos e sessenta – que 

pretende remediar o inconveniente apontado – o qual, apreciado de modo especial, foi julgado ainda não satisfatório 

porquanto altera, para pior, a solução anterior, sobretudo por se tratar de prédio localizado na zona arqueológica. 

Assim, emitiu-se o seguinte parecer: “ A Comissão Municipal de Arte e Arqueologia examinou de novo o processo 

acima “ referido sendo de parecer que é de manter a opinião já emitida sobre o processo na sessão de vinte e um de 

Outubro findo”. 

Segue-se a apreciação do processo de obras número vinte e um mil e setenta e um, de mil novecentos e sessenta, 

de Alberto Ventura da Silva Xavier, que pretende modificar a fachada do rés-do-chão de um prédio sito no Campo 

Mártires da Pátria, sendo opinião unânime dos membros presentes que a solução apresentada não deve ser aprovada 

pelas razões que se expõem no parecer emitido e que se transcreve na íntegra: “ A Comissão Municipal de Arte e 

Arqueologia apreciou o processo acima referido sendo de parecer que não é de aceitar qualquer modificação da 

fachada, a não ser a sua limpeza”. 

Aprecia-se depois o processo remetido pela Administração dos Portos do Douro e Leixões e que se refere a um 

pavilhão a construir pelo Secretariado da Acção Social da Conferência de São Vicente de Paulo, nos terrenos daquela 

Administração junto ao tabuleiro inferior da Ponte de Dom Luís primeiro e destinado a prestar assistência às crianças 

que habitam o bairro do Barredo. 

Apreciado o processo em todos os pormenores foi julgado sem inconveniente conforme se diz no parecer que sobre ele 

se emitiu e que a seguir se transcreve: 

“ A Comissão Municipal de Arte e Arqueologia apreciou o processo acima indicado, sendo de parecer que 

satisfaz, nas condições expostas”. 

Finalmente o Senhor Engenheiro Nascimento da Fonseca apresentou o projecto de arranjo do Largo fronteiro à Igreja 

da Trindade e que medeia entre o edifício da Câmara e aquele Templo, no qual está incluída a construção de uma fonte 

em que se pretende utilizar o tímpano da antiga casa da Câmara e que se conserva nos Jardins do Palácio de Cristal. 

Discutido o assunto em face do processo e considerados todos os condicionamentos que esta acha composta, foi 

julgada imprescindível uma visita ao local onde se encontra o referido tímpano do frontão a fim de que todos os 

membros tomassem directo conhecimento com a peça que se deseja utilizar na fonte. Foi levantada, por isso, a sessão 

que recomeçou logo após o regresso dos componentes da Comissão dos Jardins do Palácio de Cristal, retomando-se o 

estudo do assunto que finalizou por merecer o parecer que a seguir se transcreve: 

“ A Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, depois de ter apreciado em plano a solução apresentada para 

“ o arranjo do recinto entra a Câmara e a Igreja da Trindade, deslocou-se ao Palácio de Cristal, para tomar 

conhecimento do motivo arquitectónico que se pretendia deslocar para este local, incorporado numa fonte e, por 

unanimidade foi de opinião que, no referido recinto, não devem ser colocados, nem fonte, nem bancos, nem árvores. 

Sugere, antes, que deveria procurar-se, na sua amplidão serena, a necessária monumentalidade que venha a casar-se 

perfeitamente com os grandes edifícios já existentes e com aqueles que estão projectados”. 
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E nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão de que se lavrou a presente acta que depois de lida e 

achada conforme, vai ser assinada por todos os presentes e que eu, Mário de Almeida Oliveira, primeiro oficial da 

Direcção dos Serviços de Urbanização e Obras, servindo de secretário a escrevi e também assino. 

Ata da reunião da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, realizada em 23 de Fevereiro de 1961 
Fls. 13 - 14 

 

Aos vinte e três dias do mês de Fevereiro de mil novecentos e cinquenta digo sessenta e um, pelas quinze horas, reuniu 

nos Paços do Concelho do Porto, a Comissão Municipal de Arte e Arqueologia sob a presidência do vereador Senhor 

Doutor Manuel Ramos Pinto e Rosas e a presença dos vogais, senhores Engenheiro Augusto do Nascimento Nunes da 

Fonseca Júnior, Reverendo Doutor Bernardo Xavier Coutinho, Arquitecto Carlos Chambers Ramos e David Moreira 

da Silva, Doutor Manuel da Fonseca Figueiredo, Ricardo Spratley e Engenheiro José António Carteado Mena de 

Matos, tendo faltado, por motivo justificado, o vogal senhor Arquitecto Rogério dos Santos Azevedo. 

Aberta a sessão e aprovada a minuta da acta da última reunião o Senhor Presidente apresenta à apreciação 

da Comissão o processo de obras número vinte e três mil oitocentos e sessenta e nove de mil novecentos e sessenta, de 

construção de um prédio no gaveto da Avenida de Rodrigues de Freitas e da Rua de São Victor, a que foi junto o 

aditamento número três mil cento e oitenta e seis de mil novecentos e sessenta e um. Este processo foi examinado por 

todos os vogais que o criticam em lidos os pormenores especialmente no que diz respeito à matéria do aditamento 

apresentado, tendo-se concluído por se resolver confirmar o parecer anteriormente emitido sobre o arranjo 

arquitectónico do gaveto – que se considera inconveniente – bem como o que diz respeito à planta de cobertura que 

ainda não satisfaz. Ainda sobre a apreciação do processo, o vogal Senhor Arquitecto Carlos Ramos julga necessário 

declarar que é do seu conhecimento – Como Director da Escola Superior de Belas Artes – que, sendo propósito do 

Governo manter as instalações daquela Escola Superior na actual localização, foi solicitada ao Ministério da 

Educação Nacional a fixação de uma zona de protecção às referidas instalações a qual se presume venha a abranger a 

área em que esta construção se situa. Assim, parece-lhe que este facto poderá interferir com qualquer decisão a tomar 

quanto à aprovação do presente processo pelo que não deseja deixar de fazer a devida referência para conhecimento 

da Comissão e efeitos convenientes superiores. 

Devidamente ponderada esta declaração ficou resolvido que sobre o processo fosse emitido o parecer que a seguir se 

transcreve, nos seus precisos termos: “ A Comissão Municipal de Arte e Arqueologia apreciou novamente o processo 

acima indicado – instruído com o aditamento número três mil cento e oitenta e seis de mil novecentos e sessenta e um – 

e mantém o parecer anteriormente emitido sobre o arranjo arquitectónico do gaveto, entendendo igualmente que a 

planta da cobertura não satisfaz. Anota-se, também, neste parecer o conhecimento que lhe foi dado pelo vogal senhor 

Arquitecto Carlos Ramos de que, sendo propósito do Governo manter as instalações da Escola Superior de Belas Artes 

do Porto, na actual localização, foi solicitada ao Ministério da Educação Nacional a fixação de uma zona de protecção 

às referidas instalações, a qual se presume venha a abranger a área da obra que se pretende realizar. 

Não tendo este vogal assistido à sessão anterior que apreciou este processo, declarou abster-se de emitir sobre ele 

qualquer apreciação”: 
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Segue-se a apreciação do processo de legalização de obras realizadas no Cais da Ribeira – processo número 

quinhentos e trinta de mil novecentos e sessenta e um – tendo a Comissão lido de parecer que não julga conveniente a 

legalização pretendida, devendo proceder-se à sua demolição. Emitiu-se, assim, o seguinte parecer: 

“ A Comissão Municipal de Arte e Arqueologia examinou o processo acima referido sendo de parecer que não 

é de autorizar a obra pretendida, devendo ser demolida a placa de betão armado “.  

Por último foi apresentada a matéria do ofício número duzentos e vinte e quatro de mil novecentos e sessenta e um, da 

Direcção dos Serviços Centrais e Culturais do Município referente à colocação de um painel de mosaico – da autoria 

de Manuel Lapa e que figurou na Exposição Henriquina realizada em Belém – na parede sul do salão seguinte ao átrio 

da Casa do Infante, tendo-se resolvido que a Comissão visitasse o local para exame concreto do que se propõe. Assim 

se fez, levantando-se a sessão, que continuou após o regresso de todos os membros que emitiram sobre o assunto o 

seguinte parecer: “ A Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, após a visita à “Casa do Infante” concorda com a 

sugestão apresentada no ofício acima indicado, sugerindo que a colocação do painel se faça naquele local, embora 

afastado da parede cerca de trinta centímetros e suspensa numa estrutura de ferro encastrado na mesma parede, 

estudado previamente o mais adequado sistema da sua iluminação”: 

E nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão de que se lavrou a presente acta que, depois de lida e 

achada conforme por todos os membros presentes, vai ser por eles assinada e que eu, Mário de Almeida Oliveira, 

primeiro oficial da Direcção dos Serviços de Urbanização e Obras, servindo de secretário a escrevi e também assino. 
 

Ata da reunião da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, realizada em 28 de Fevereiro de 1962 
Fls. 25 - 25v 

 

Aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro de mil novecentos e sessenta e dois, pelas quinze horas reuniu, nos Paços do 

Concelho do Porto, a Comissão Municipal de Arte e Arqueologia sob a presidência do vereador senhor Doutor Manuel 

Ramos Pinto Rosas e a presença dos vogais, senhores, Engenheiro Augusto do Nascimento Nunes da Fonseca Júnior, 

Reverendo Doutor Bernardo Xavier Coutinho, Arquitectos David Moreira da Silva e Rogério dos Santos Azevedo, 

Ricardo Spratley e Arquitecto Luís de Almeida d’Eça, tendo faltado por motivos justificados os vogais senhores, 

Arquitecto Carlos Chambers Ramos e Doutor Manuel da Fonseca Figueiredo.  

Aberta a sessão e aprovada a minuta da última reunião, o senhor Presidente apresenta a sugestão feita pela 

Comissão de transformar o Largo fronteiro aos Paços do Concelho, na Praça do Município, em parque de 

estacionamento para automóveis deslocando-se a estátua a Garrett, erigida nesse local, para o topo norte da placa 

central da Avenida dos Aliados. O senhor Engenheiro Augusto Nascimento da Fonseca expõe o assunto salientando o 

aspecto prático da medida que se preconiza, tendente a criar junto à Câmara um parque de estacionamento que, 

efectivamente, se lhe afigura muito necessário embora implique a deslocação da estátua para um local situado na 

placa central da Avenida dos Aliados, sítio, aliás, onde lhe parece que o monumento deveria ter, desde sempre, ficado 

erigido. Trata-se, pois, de escolher agora entre dois sectores: o de conseguir um novo parque de estacionamento; e o 

da deslocação desta estátua para outro local, implicando arranjo prévio dele. Entre esta alternativa parece-lhe que se 

deveria adoptar a primeira solução, pelas enormes vantagens que traria para o trânsito da parte central da cidade a 

criação de um novo parque de estacionamento. No entanto, o problema merece ser bem ponderado pelo melindre que 

qualquer das duas soluções acarreta. O senhor Arquitecto Moreira da Silva pede a palavra para chamar a atenção 
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para o facto de o plinto desta estátua ter sido estudado em função do local em que foi colocada, tendo em vista o seu 

pano de fundo constituído pelo edifício dos Paços do Concelho. A admitir-se agora a sua deslocação, essa implicaria o 

estudo de um arranjo para o seu novo enquadramento o que lhe parece talvez inoportuno. Aliás este mesmo assunto já 

foi discutido na sessão de vinte e cinco de Março de mil novecentos e cinquenta e nove em que esta Comissão se 

pronunciou em sentido desfavorável, quer quanto à criação de um parque de estacionamento junto à Câmara, quer 

quanto à transferência do monumento. Na sua opinião deverá tomar-se agora a mesma atitude visto as condições que 

ditaram aquele parecer não se terem modificado, em substância. Este caso foi discutido por todos os membros que 

resolveram, por maioria, emitir o seguinte parecer. 

“A Comissão Municipal de Arte e Arqueologia considerou o problema posto no processo acima indicado e foi 

de parecer, votado por maioria, que é de manter o que se desse no parecer número dezanove de mil novecentos e 

cinquenta e nove, emitido na sessão de vinte e cinco de Março de mil novecentos e cinquenta e nove e que está 

integrado no presente processo”   […] 

Ata da reunião da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, realizada em 14 de Novembro de 1962 
Fls. 37v - 39 

 

Aos quatorze dias do mês de Novembro de mil novecentos e sessenta e dois, pelas quinze horas, reuniu nos Paços do 

Concelho do Porto, a Comissão Municipal de Arte e Arqueologia sob a presidência do vereador senhor Doutor Manuel 

Ramos Pinto Rosas e a presença dos vogais senhores Engenheiro Augusto Nascimento Nunes da Fonseca Júnior, 

Arquitecto David Moreira da Silva, Ricardo Spratley, Arquitecto Rogério dos Santos Azevedo, Reverendo Doutor 

Bernardo Xavier Coutinho e Arquitecto Luís Pedro de Moura Coutinho de Almeida Eça, tendo faltado por motivos 

justificados, os vogais senhores Doutor Manuel da Fonseca Figueiredo e Arquitecto Carlos Chambers Ramos. 

Aberta a sessão e aprovada a minuta da última reunião, o senhor Presidente deu início aos trabalhos, 

apreciando os processos de obras que constituem a ordem do dia, sendo examinado em primeiro lugar o projecto 

número dezasseis mil novecentos e oitenta e dois de mil novecentos e sessenta e dois, de Jaime Macedo de Oliveira, 

relativo à modificação da fachada do prédio da Rua de Mousinho da Silveira, número duzentos e setenta e seis, tendo, 

sobre o mesmo, a Comissão emitido o seguinte parecer:“ Esta Comissão, em princípio, dá parecer favorável às obras 

requeridas, devendo, contudo, ser-lhe presente um estudo das cores a aplicar. Deve, também, ser reduzida a saliência 

da pala”. 

Segue-se o exame do projecto número dezassete mil quatrocentos e trinta e um de mil novecentos e sessenta e 

dois, de Alexandrino Lopes Daniel, relativo à modificação da fachada do prédio da Rua de Mousinho da Silveira, 

número duzentos e setenta e quatro- A, sobre o qual foi emitido parecer igual ao do anterior e que a seguir se 

transcreve: 

“ Esta Comissão, em princípio, dá parecer favorável às obras requeridas, devendo, contudo, ser-lhe presente 

um estudo das cores a aplicar. Deve, também ser reduzida a saliência da pala”. 

Aprecia-se, seguidamente, o projecto número dois mil trezentos e sessenta e nove, de mil novecentos e sessenta e 

dois, de Adelino Ferreira da Silva Marques, relativo à construção de um prédio no gaveto da Avenida saraiva de 

carvalho e Travessa da Santa Clara, tendo sobre o mesmo recaído o seguinte parecer: 
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“ A Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, novamente apreciou o projecto acima referido e examinando o 

aditamento agora junto registado sob o número dezanove mil setecentos e cinquenta e um, de mil novecentos e sessenta 

e dois, é de parecer que o projecto merece aprovação”. 

Estuda-se, em seguida, o requerimento número vinte mil novecentos e cinquenta e quatro, de mil novecentos e 

sessenta e dois, da firma Bento Peixoto & Lopes, Limitada, relativo à colocação de dizeres na fachada do seu armazém 

sito à Rua de Miragaia, números noventa e nove a cento e seis, tendo-se emitido o parecer do seguinte teor:   

“ A Comissão Municipal de Arte e Arqueologia apreciou o requerimento acima indicado e é de parecer 

favorável à colocação dos dizeres requeridos”. 

Pelo vogal, senhor Engenheiro Augusto Nascimento, e na sua qualidade de Director dos Serviços de 

Urbanização e Obras, foi então apresentado o estudo desse viaduto sobre a Avenida […], no enfiamento das ruas de 

Saraiva de Carvalho e Calçada de Vandoma, estudo esse que viria a fazer parte do projecto de urbanização daquela 

zona, mais conhecido por projecto da Avenida da Ponte. Tal estudo era apresentado em duas soluções: uma em que o 

tabuleiro assentava em três tramos rectos, ligados por curvas de pequeno raio, e que traria como consequência, como é 

natural, uma tendência para que os veículos invadissem a faixa de trânsito contrária, mormente no que respeita aos 

camiões de grande envergadura ou com atrelados; outra, em que essa ligação se faria por uma curva uniforme e 

contínua mas que, por dificuldades de ordem técnica e principalmente devido aos grandes esforços de torsão a que a 

estrutura ficava sujeita, tornava aconselhável a colocação dum pilar central, que dividiria o trânsito em da Avenida em 

dois ramos distintos. Era, pois, de parecer que se deveria adoptar a solução de pilar central, em vista das razões 

expostas, e por se tratar duma solução de mais fácil execução técnica. Tratando-se dum estudo em que interferiu o 

Arquitecto do Gabinete de Urbanização, Senhor Luís Cunha este foi convidado a expor as características das duas 

soluções, o que fez pormenorizadamente”. 

Seguidamente, o vogal Senhor Ricardo Spratley diz que aprova a solução do viaduto com o pilar central, mas 

faz as suas reservas quanto à urgência na execução da obra, pois entende que deve aguardar-se a conclusão da Ponte 

da Arrábida para se poder então verificar, em face do natural decréscimo do trânsito neste local, se ainda se justifica a 

construção do viaduto”: 

O vogal Senhor Arquitecto Rogério de Azevedo, lamentando mais uma vez que projectos desta importância não 

venham inicialmente a esta Comissão, vota pela solução do pilar central. 

O vogal, Reverendo Doutor Bernardo Xavier Coutinho, vota também, digo também, pela solução do pilar 

central.  

O vogal, Senhor Arquitecto David Moreira da Silva, deplora a escassez de elementos postos à disposição da 

Comissão para apreciar um problema de tão grande importância para o futuro citadino, assim como a excessiva 

urgência com que o respectivo parecer lhe é pedido, no mesmo dia. Estranha que em vez de começar por ser chamada 

a pronunciar-se sobre o arranjo urbanístico do conjunto daquela zona, a Comissão tenha de o fazer, apenas sobre um 

dos pormenores destinado a facilitar a elaboração de projecto de execução, ou seja, sobre o número de pilares do 

futuro viaduto. Dá o seu pleno acordo à solução do problema constituído pelo cruzamento da Avenida da Ponte com a 

de Saraiva de Carvalho – Calçada de Vandoma, a níveis diferentes, a única que tem por satisfatória, mas não pode 

nem deve pronunciar-se sobre o número de pilares enquanto não estiver convencido de que o viaduto tem de ser feito à 

cota prevista: por um lado, porque a cota do respectivo tabuleiro lhe parece excessivamente alta em relação à Sé 

Catedral; e por outro, por entender que a largura da Avenida Saraiva de Carvalho, é manifestamente insuficiente para 
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comportar em boas condições estéticas e funcionais, a solução em causa. O sitio é dos de melhores características 

monumentais e, por isso, importa não o dotar com qualquer obra que, como o viaduto em causa, seja susceptível de as 

amesquinhar. 

O vogal, Senhor Arquitecto Almeida d’Eça esclareceu a Comissão que o estudo daquele cruzamento em dois 

níveis, não constituía solução única, mas sim, das múltiplas estudadas, aquela que pareceu mais conveniente para o fim 

em vista. Mais acrescentou que votava pela solução do pilar central: 

O Senhor Presidente, Doutor Manuel Rosas, é de parecer que a Comissão toma conhecimento do projecto em 

geral, mas apenas se pronuncia sobre o viaduto, votando pela solução do pilar central. 

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão de que se lavrou a presente acta que, depois de lida e 

achada conforme, vai ser assinada por todos os presentes, e que eu, Fernando José Mena Matos, desenhador de 

segunda classe, servindo de secretário, a escrevi e também assino. 

 

Ata da reunião da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia realizada, em 29 de Maio de 1963 
Fls. 42 - 43 

 

Acta da reunião da Comissão Municipal de arte e Arqueologia realizada, em vinte e nove de Maio de mil novecentos e 

sessenta e três. Às catorze e trinta reuniu nos Paços do concelho a Comissão Municipal de arte e Arqueologia 

realizada sob a Presidência do Vereador senhor Dr. Manuel Ramos Pinto Rosas, e presença dos Vogais Senhores 

Engenheiro Augusto Nascimento Nunes da Fonseca Júnior, Arquitecto David Moreira da Silva, Ricardo Spratley, 

Arquitecto Rogério dos Santos Azevedo, Dr. Manuel da Fonseca Figueiredo, Arquitecto Carlos Chambers Ramos, 

Senhor Engenheiro José Corte Real Pimenta, Senhor Arquitecto Luíz Pedro de Moura Coutinho Almeida d’Eça, bem 

como o Senhor Arquitecto Luíz Cunha. 

Inicia-se a seguir a apreciação dos trabalhos que constituem a ordem do dia, tendo sido aprovados os seguintes 

pareceres: 

Parecer n.º 16/63 – Processo de vinte e nove número vinte e três mil seiscentos e setenta do ano de mil novecentos e 

sessenta e dois de José Duarte de Magalhães Araujo Queirós. 

Não satisfaz quanto às fachadas principais, que necessitam de uma melhor integração dentro das características da 

zona onde se vão construir. 

Parecer n.º 17/63 – Processo de dezoito número dois mil duzentos e oitenta e cinco do ano de mil novecentos e sessenta 

e três de Arnaldo Fernandes Rocha. 

Satisfaz por maioria. 

Parecer n.º 18/63 – Processo o cinquenta e seis número quatro mil quatrocentos e noventa e sete do ano de mil 

novecentos e sessenta e três de José da Silva Mesquita. 

Satisfaz. 

Parecer n.º 19/63 – Processo o dezassete número onze mil duzentos e noventa e nove do ano de mil novecentos e 

sessenta e dois de Carlos Lima Júnior. 
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Satisfaz, com a condição de respeitar as indicações da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, que serão 

fornecidas pelo relator da Comissão. Oportunamente a cor a empregar nos azulejos deverá ser submetida à apreciação 

desta Comissão. 

Parecer n.º 20/63 – Para cumprimento do despacho de S. Exa. o Senhor Presidente, de dezasseis de Maio corrente foi 

apreciado por esta Comissão o Plano Director para sobre ele emitir o parecer a que se refere o número primeiro do 

artigo cento e catorze do Código Administrativo. 

A Comissão analisou devidamente o trabalho apresentado, dando-lhe no final a sua aprovação, entendo no entanto: 

I – que o artigo quinze do regulamento do Plano Director de Urbanização da Cidade do porto passe a ter a seguinte 

redacção: 

Artigo 15º (décimo quinto) 

(Zona de interesse arquitectónico e Zona da Foz Velha) 

1. A zona de interesse arquitectónica, que se situa na zona central, assim como a zona da Foz Velha, compreendem os 

sectores da cidade onde o número e a importância dos monumentos ou dos edifícios de interesse histórico, 

arqueológico ou arquitectónico, exigem um esforço particular de conservação e obrigam, por este facto, a uma 

disciplina rigorosa nas novas construções, sem todavia se cair obrigatoriamente na imitação de estilos passados. 

2. As novas obras de construção civil e as modificações das construções existentes deverão integrar-se no ambiente 

urbano local, respeitando os seguintes dados característicos da arquitectura tradicional: 

a) Volume e altura das edificações; 

b) Coberturas e prolongamentos dos telhados; 

c) Relação entre cheios e vazios; 

d) Proporção das aberturas (portas e Janelas); 

e) Materiais; 

f) Cores dos revestimentos exteriores; 

Estas directrizes rigorosas não devem impedir, todavia, numa concepção arquitectónica contemporânea, que 

pode manifestar-se na composição das fachadas, na proporção das linhas das cornijas, nos pormenores de carpintaria 

e na natureza dos revestimentos. 

3. A demolição das construções existentes nestas zonas dependerá de prévia vistoria realizada nos termos do 

artigo quinquagésimo primeiro, parágrafo primeiro do Código Administrativo: 

Não será autorizada a demolição das construções, que, no parecer dos peritos, tenham valor arquitectónico 

histórico, arqueológico, ou artístico, e ainda aquelas que, na ausência dessas qualidades, contribuam de qual quer 

forma para a valorização do respectivo conjunto. 

4. A zona de interesse arquitectónica situada na zona central fica além disso submetida aos seguintes 

condicionamentos particulares: 

a) À execução de quaisquer obras de construção civil bem como à utilização das edificações existentes serão 

aplicáveis as regras prescritas para a zona central. 

b) Os edifícios da Travessa de São Sebastião e da antiga Rua do Corpo da Guarda voltados ao jardim 

envolvente da Avenida de D. Afonso Henriques, não poderão em consequência das novas condições que lhes são 

conferidas através do estudo de arranjo local, ser demolidos e deverão manter o seu carácter actual apenas neles se 

autorizando obras de repareção ou de remodelação que não alterem a unidade do conjunto. 
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5. A zona da Foz Velha fica por por sua vez submetida ainda aos seguintes condicionamentos particulares: 

a)À execução de quaisquer obras de construção civil bem como à utilização das edificações existentes serão 

aplicáveis as regras prescritas para as zonas de habitação; 

b)Em princípio, os arruamentos não deverão ser alargados nem deverá ser aumentada a altura dos edifícios, a 

fim de se manter o carácter urbano local e a unidade do confronto desta zona. Onde o julgasse necessário a Câmara 

poderá, todavia, admitir certas correcções de alinhamentos. 

II – Serão presentes a esta Comissão para obter o seu parecer, além dos processos referentes a locais incluídos 

na zona classificada como “zona de Interesse Arquitectónico” no Plano Director: 

a)Todos os que se referirem às construções indicadas a vermelho no documento de seguinte número sete – dois 

– um – dois – ou que se situem na sua próxima vizinhança; 

b)Todos os que se referirem a construções dentro da zona de prolicção a edifícios e monumentos nacionais; 

c)E todos os que se referirem a edifícios de interesse arquitectónico ou que de qualquer modo possam constituir 

parte do ambiente em que se situam. 

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão de que se lavrou a presente acta que lida e achada 

conforma, vai ser assinada por todos os presentes e que eu, Almerindo Pinto de Oliveira, aspirante, escrevi e também 

assino. […] 

Ata da reunião da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia realizada no dia onze de Dezembro de mil, 
novecentos sessenta e quatro 

Fls. 47 – 48 

 

Aos onze dias do mês de Dezembro de mil novecentos sessenta e três, pelas quatorze horas e quarenta minutos, reuniu 

nos Paços do Concelho do Porto a Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, sob a Presidência do senhor Manuel 

Ramos Pinto Rosas, estando presentes os vogais, senhores Ricardo Spratley, doutor Manuel da Fonseca Figueiredo, 

Reverendo doutor Bernardo Xavier Coutinho, arquitecto Rogério dos Santos Azevedo, engenheiro Augusto Nascimento 

da Fonseca Júnior e arquitecto Luíz de Almeida d’Eça, relator. 

Aberta a sessão foi lida e aprovada a minuta da acta da última reunião. 

Pedindo a palavra, o senhor doutor Manuel de Figueiredo cumprimentou o senhor Presidente da Comissão pela 

sua reeleição para vereador da Câmara. O senhor engenheiro Nascimento referiu-se também a esse facto e formulou 

votos por que o senhor doutor Manuel Rosas continue no lugar que actualmente desempenha na Comissão. 

Retomando a palavra, o senhor doutor Manuel de Figueiredo disse desejar rectificar parte das suas afirmações 

feitas na última reunião a propósito da actual localização da estátua de Ramalho Ortigão, porque se recordava agora 

que, quando vereador da Câmara e no desempenho das funções de Presidente da Comissão Municipal de Arte e 

Arqueologia tinha proferido as palavras que a seguir se transcrevem quando, em representação do senhor Presidente 

da Câmara, assistiu à inauguração do monumento a Ramalho Ortigão no jardim João Chagas: 

“ Não foi possível, por motivos de ordem puramente estética, colocar a figura de Ramalho no antigo campo de 

Santo Ovídio, como inicialmente fora pensado e seria para desejar. Aí, ficaria o “homem” bem perto do local onde 

existiu o antigo Colégio da Lapa, que foi de seu pai e onde ele próprio leccionou na sua juventude. 
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A Razão da escolha deste jardim foi feita pelo próprio autor do monumento e pela Comissão Municipal de Arte 

e Arqueologia, fica assim justificada. 

A mim, porém, parece-me que o lugar mais próprio será, um dia, na Praça de Lisboa, quando arranjada 

definitivamente. 

No entanto, acrescentou, foi sempre sua opinião, que ainda mantém, que não sendo possivel colocá-lo na Praça 

de Lisboa, o melhor local, como disse na anterior reunião, ainda seria no jardim do Passeio Alegre. 

Em seguida pediu a palavra o Reverendo doutor Bernardo Xavier Coutinho, para se referir a duas lanternas 

que em tempos existiram na escadaria que dava acesso à Igreja dos Congregados e estão, presentemente, guardadas 

na referida Igreja. Apesar de não serem obra de grande valor artístico, são, porém, representativas de uma época, a da 

instalação da iluminação pública; conviria, por isso, evitar-se a sua perda, porque neste momento correm o perigo de 

serem vendidas a um sucateiro. Sugeria, por isso, que elas fossem adquiridas pela Excelentíssima Câmara para serem 

colocadas na zona da Ribeira, se não fosse possível montá-las na zona onde se situa a Igreja dos Congregados. 

Aproveitando estar no uso da palavra lembrou ainda que seria de desejar se reabrisse e salvasse o nicho de 

Sant’Ana, junto aos restos do antigo Arco da mesma invocação. Acrescentou que o nicho fora emparedado, mas que 

conserva os seus valores arquitectónicos intactos, pelo que é de parecer que ele seja reintegrado na forma primitiva, se 

tal for possível. 

Entrando-se, a seguir, na apreciação do expediente do dia, o senhor Presidente submeteu de novo à consideração da 

Comissão o pedido da planta topográfica formulado por dona Sara de Jesus Dinis Tomáz Saraiva, que pretende 

construir um imóvel no terreno que possui na Avenida Saraiva de Carvalho. Depois de estudada a foto montagem 

elaborada pelo Gabinete da Urbanização, integrada no estudo de conjunto que fora sugerido para o local, na última 

reunião, a Comissão resolveu dar parecer favorável à pretensão da requerente, condicionado à seguinte sugestão. 

A seguir e sobre o prédio da planta topográfica formulado por Licínio Pinto Leite, que pretende demolir e 

construir vários prédios no ângulo da Rua do Pinheiro com o Largo de Mompilher, a Comissão, por unanimidade, foi 

de parecer que não deve ser autorizada qualquer modificação no Largo de Mompilher, sem prévio estudo de conjunto 

do local.  

Apreciou-se depois o pedido formulado pela firma Albert Bosch, Limitada, no requerimento número vinte e três 

mil seiscentos noventa e seis – mil novecentos sessenta e três, para instalar um reclamo luminoso no telhado do prédio 

número dez, da Rua de santa Catarina. Foi resolvido que a firma requerente apresentasse uma fotomontagem 

fotográfica do reclamo luminoso que pretende instalar, que inclua a Igreja de santo Ildefonso, montagem que deve 

considerar dimensões mais reduzidas do citado reclamo, de modo a não tirar escala à Igreja. 

Depois, tomou-se conhecimento da exposição constante do requerimento número dezasseis mil trezentos noventa 

e seis – mil novecentos sessenta e três, apresentada por João da Silva Morais Júnior, em que é solicitada a passagem 

de planta topográfica relacionada com o prédio número vinte nove a trinta e três, da Rua de João da Foz, ao qual 

pretende aumentar um andar, alegando imposições legais constantes do Regulamento de Panificação para poder 

continuar a explorar uma padaria no referido prédio. Foi resolvido informar o requerente de que deve apresentar uma 

fotografia da fachada do prédio que pretende remodelar. 

A seguir foi analisado o projecto de obras número vinte três mil seiscentos setenta e três – sessenta e três, em que 

Arnaldo Gomes Tomáz pede autorização para construir um muro de vedação a margem da Calçada do forno Velho, em 
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substituição do actualmente existente, que está em ruína. A Comissão foi de parecer não haver inconveniente na 

execução da obra. 

Prosseguindo, a Comissão apreciou o projecto de obras número treze mil duzentos oitenta e seis – sessenta e 

três da firma Dias & Companhia, Limitada, que pretende remodelar a entrada e as escadas de acesso aos andares do 

prédio número um a seis da Praça Gomes Teixeira. Por unanimidade, a Comissão não concordou com o projecto 

apresentado, por entender que qualquer modificação a fazer se deve integrar mais no estilo do edifício cuja estrutura 

se pretende alterar. 

Presente o processo vinte cinco mil duzentos e sete – sessenta e um, em que o proprietário do prédio número dez, doze 

e quatorze da Rua de Santana, João da Silva, pretende executar obras. A Comissão, depois de apreciar devidamente o 

referido processo, foi de parecer não haver inconveniente em dar-se satisfação ao pedido formulado. 

Depois tomou-se conhecimento do ante-projecto de obras número dezassete mil seiscentos e seis – sessenta e 

três, apresentado pelo doutor Emílio Fernando Alves Peres, que pretende remodelar um prédio existente no Largo da 

Igreja, à Foz do Douro; depois de estudado o ante-projecto em questão, a Comissão foi de parecer que ele satisfaz, 

com a condição de os rebocos serem pintados a cor branca. 

A Comissão trocou a seguir impressões quanto à possibilidade de se revestirem algumas empresas de prédios velhos 

com reclamos. O senhor doutor Manuel Figueiredo sugeriu, a propósito das casas existentes à entrada da Rua do 

Loureiro, que houvesse o mais cuidado no projecto dos novos edifícios que as hão de substituir, pois que as suas 

actuais fachadas, a não poderem ser conservadas, deverão ser reconstruídas em local que esta Comissão vier a 

reconhecer como apropriado. 

Conforme fora resolvida na última reunião, o senhor Presidente informou que a Comissão se deslocara na 

companhia do Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara ao atelier do mestre Sousa Caldas e à Escola de Belas 

Artes do Porto, para apreciar e dar parecer sobre dois motivos escultóricos de que são autores os mestres Sousa 

Caldas e Dom João Charters d’Almeida. Realizada a visita, em que foram devidamente apreciadas as referidas obras, 

foi resolvida, para já, sugerir à Excelentíssima Câmara a aquisição do motivo escultórico da autoria do segundo 

daqueles artistas, exposto na Escola de Belas Artes, por se considerar adaptável aos novos relvados da zona do Campo 

Alegre. 

Como os senhores arquitecto Moreira da Silva e o Reverendo Xavier Coutinho não puderam, por motivos 

imprevistos, apreciar o motivo escultórico do mestre Sousa Caldas, foi resolvido aguardar o resultado da sua visita ao 

local para se poder resolver definitivamente se sim ou não interessa a sua aquisição. 

Nada mais havendo a tratar se encerrou a sessão de que se lavrou a presente […] 

Ata da reunião da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, realizada no dia dois de Maio de mil, 
novecentos sessenta e sete 

Fls. 68 v – 71 

 

Aos dois dias do mês de Maio de mil novecentos e sessenta e sete, pelas catorze horas e trinta minutos, reuniu nos 

Paços do Concelho do Porto a Comissão Municipal de arte e arqueologia, sob a presidência do Senhor Doutor Manuel 

Maria Ramos Pinto Rosas, estando presentes os vogais Senhora Doutora Maria Emília dos Santos e Silva Amaral 

Teixeira, Senhores arquitectos Rogério dos Santos Azevedo e David Moreira da Silva, Doutor Rolando Vanzeller, 
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Reverendo Doutor Bernardo Xavier Coutinho, Engenheiro José dos Santos Guedes Cardoso e o Senhor arquitecto 

Alberto Simões Rosmaninho, em substituição do Senhor arquitecto Luís de Almeida d’Eça, ausente no estrangeiro, em 

serviço municipal. 

Declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente, foi lida e aprovada a acta da sessão anterior. 

Pedida a palavra, o vogal Senhor Doutor Rolando Vanzeller deu conhecimento de ter recebido um questionário 

remetido pela redacção do “Diário do Norte” e respeitante a um Inquérito que será publicado naquele jornal, e que 

fora sugerido pela oportuna intervenção do Vereador Presidente desta Comissão Senhor Doutor Manuel Pinto Rosas, 

na reunião da Câmara de vinte e um de Fevereiro próximo passado, com o objectivo de apoiar a acção a desenvolver 

pelas entidades oficiais, a quem compete a valorização das zonas antigas da cidade. Prosseguindo emitiu a opinião de 

que, embora já tivesse redigido uma resposta, com caracter pessoal, deveria este corpo consultivo intervir no 

Inquérito, com a apresentação de um texto que sintetizasse o pensar de todos os seus membros, sobre tal problema. 

Seguidamente a Senhora Doutora Maria Emília Teixeira e os Senhores arquitectos Rogério dos Santos Azevedo e 

David Moreira da Silva informaram, também terem recebido questionário para o mesmo fim, embora o seu conteúdo 

fosse diferente. 

Ao ser apreciada a sugestão do vogal Senhor Doutor Rolando Vanzeller, a Senhora Doutora Maria Emília Teixeira 

disse já ter respondido, elogiando a iniciativa sem contudo se comprometer quanto a dar uma opinião sobre os 

assuntos do questionário, pois na sua qualidade de Directora do Museu Nacional de Soares dos Reis e de vogal desta 

Comissão, teria, em última análise, de ser esclarecida pelos resultados finais do Inquérito, não lhe podendo lógico 

figurar, simultaneamente, como entidade esclarecedora e entidade esclarecida. 

Seguidamente o senhor arquitecto David moreira da Silva manifestou também a opinião de que, em relação aos 

questionários enviados a cada um dos membros da Comissão, as respostas deviam traduzir opiniões individuais, para 

que, feito o Inquérito, surgissem várias directrizes, todas elas orientadas no sentido de contribuírem para o progresso 

citadino. 

Após [?] troca de impressões, a Comissão entendeu que as respostas dos questionários em causa devem ter um 

caracter pessoal, muito embora se admita a possibilidade deste corpo consultivo tomar uma posição sobre o assunto, 

depois de publicado o Inquérito. 

Pedida a palavra, o vogal Reverendo Doutor Bernardo Xavier Coutinho, voltou a referir-se às obras de arranjo do 

palácio dos Cardosas, nomeadamente, às de beneficiação das instalações do Banco Pinto & Souto Mayor, insistindo 

pela conveniência de, através de uma fiscalização rigorosa, se sem respeitadas as condições impostas nos pareceres 

desta Comissão sobre as obras em causa. 

Ficou ainda resolvido dar conhecimento desta intervenção a Sua Excelência o Presidente da Câmara, em aditamento 

ao ofício desta Comissão número dois/sessenta e sete, sobre o mesmo assunto.  

Seguidamente o mesmo ilustre vogal vogal passou a referir-se à zona antiga da cidade definida na reunião anterior, 

para objecto de estudo e apresentou as seguintes sugestões, a considerar oportunamente: 

a)- Conservação da chamada Casa dos Vinte e Quatro, demolindo-se o muro que está em ruína, e seu aproveitamento 

para uma espécie de museu lapidar; b)- limpeza sistemática e conservação e/as ruas da zona acima referidas, 

incluindo ainda a da Bainharia e dos Mercadores; c)- reconstituição do Arco de Santana, o que sem dúvida 

representaria um princípio de valorização do que ainda se deve e pode conservar do Passado. 
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O ilustre arqueólogo apresentou ainda a seguinte sugestão: - No caso de se proceder a qualquer modificação da 

infraestrutura do viaduto da [?] da Ponte, seria louvável que se deixasse visível um achado da muralha fernandina que 

fica na direcção da Galilé da Sé Catedral. 

De propósito desta intervenção o senhor arquitecto Rogério dos Santos Azevedo, usando da palavra, salientou a 

necessidade de ser demolida o inestético prédio situado à entrada da Rua de Dom Hugo, para que a parte gótica da Sé 

Catedral ficasse visível e desanuviada. 

Seguidamente, o senhor Presidente submeteu a apreciação o seguinte expediente: 

Projecto de sanitários para a Rua de São Filipe Nery, elaborado pela repartição de Obras Municipais. Depois de 

apreciado devidamente o projecto em referência e tendo em consideração que da inexistência de instalações sanitárias 

públicas na Rua de São Filipe Nery resultam graves inconvenientes de ordem moral, higiénica e até turística, a que 

urge aleviar, foi emitido parecer de que o mesmo satisfaz. 

Aditamento número dez mil quinhentos e cinquenta e quatrocentos sessenta e sete, ao projecto de obras número onze 

mil seiscentos e cinquenta e setecentos sessenta e quatro, apresentado pela arquitecta Dona Maria José Marques da 

Silva Martins, que pretende proceder à remodelação do seu prédio sito às Ruas de Ferreira Borges números sessenta e 

sete a setenta e sete e do Comércio do Porto, números cento e quarenta e quatro a cento e quarenta e seis:- apreciado 

o aditamento em causa, na parte que se refere à “abertura de uma pequena montra e à substituição de duas velhas e 

incaracterísticas portas por outras novas,” foi emitido parecer de que o mesmo satisfaz. 

Ante projecto número seis mil quatrocentos e dois/sessenta e sete, apresentado pela Santa Casa da Misericórdia do 

Porto, que pretende construir um Pavilhão de [?] Laboratórios e quartos Particulares, nos terrenos da cerca do 

Hospital Geral de Santo António:- Emitido parecer de que o mesmo satisfaz quanto aos volumes, devendo, no entanto 

serem revistas as fachadas, no sentido de melhorar a sua qualidade arquitectónica, em especial a da fachada poente. 

Aditamento número sete mil e trinta e um / sessenta e sete ao projecto de Obras número quatro mil quinhentos e 

noventa e nove/sessenta e cinco, apresentado por José Gomes da Silva, que pretende demolir, para reconstrução, o 

prédio número quarenta e seis da Rua Augusto Rosa:- Emitido parecer de que o mesmo não satisfaz do ponto de vista 

arquitectónico. 

Carta de Eugénio Pinto Leite, oferecendo à venda em nome e no de seus irmãos, um lustre em “Baccarat” que 

ornamentava o salão nobre do prédio da Rua da Maternidade, número três a treze, recentemente adquirido por esta 

Câmara, para instalação do Conservatório de Música. 

Para apreciação da referida peça artística, a Comissão resolveu deslocar-se àquele prédio, onde a mesma se encontra. 

Ofício do Director do Gabinete de História da Cidade número quinhentos e cinquenta e três/sessenta e seis, com uma 

carta de António Teixeira (pintor Teixeira Bernardes). – Solicita a aquisição, para aquele departamento municipal, do 

quadro, do referido pintor intitulado “Gente do Rio Douro”. – Resolvido solicitar ao Director do Gabinete de História 

providencias no sentido do quadro em referência ser presente à próxima reunião deste corpo consultivo, a fim de ser 

examinado. 

Seguidamente o Senhor Presidente apresentou o projecto de obras número catorze mil novecentos e sessenta e sete a 

sessenta e seis, respeitante à “Nacional” Companhia de Seguros, S. A. R. L., que pretende proceder ao restauro e 

remodelação da cobertura do edifício da sua filial no Porto, sito no gaveto da Avenida dos Aliados e da Travessa da 

Praça da Liberdade. – O Senhor Presidente propôs que a Comissão visitasse o local, visto que na reunião anterior, à 

qual o projecto tinha sido presente, isso havia ficado assente. No local em referência a Comissão foi orientada pelo 
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vogal Senhor arquitecto David Moreira da Silva que fez a seguinte análise crítica ao projecto: - a obra projectada, que 

modesta e despretensiosamente, mas inadequadamente se apresenta sob a designação de remodelação da cobertura, 

compreende, na realidade, uma remodelação, uma ampliação e um flagrante abastardamento da cobertura e dos 

inconfundíveis contornos superiores do edifício cujo interesse arquitectónico, por demais evidente, desnecessário se 

torna encarecer. – No primeiro caso, está a supressão de todas as divisórias interiores existentes no quinto e último 

andar e a sua substituição por outra de nova e mais larga compartimentação; e no segundo estão: a) a alteração e em 

planta e alçado das ilhargas dos corpos salientes do quinto andar, encimados por pequenos pontões situados nos eixos 

da composição das fachadas voltadas tanto, para a Avenida dos Aliados, como para a Rua da Fábrica, cuja ligação em 

ângulo recto às grandes e características mansardas trapezoidais que lhes servem de fundo, passaria a ser obtusa; e b) 

– a construção de dois novos andares, um dos quais – o sexto – ligeiramente recuado, isto é, a começar a cerca de dois 

metros e meio de distância da cúpula do gaveto, absorveria a maior parte do tardoz das mansardas já referidas, teria o 

respectivo pavimento cerca de metro e meio abaixo do  varandim  básico da torre do edifício  e o seu tecto um metro e 

trinta acima dele; mas, a parte mais alta da guarda - parapeito da sua cobertura situar-se-ia dois metros e quarenta 

acima do citado varandim e obstruiria irremediavelmente, o amplo espaço que, hoje liberta, digo, rodeia e liberta a 

elegante torre de tudo quanto lhe fica aos lados e atras; enquanto que o outro – o sétimo andar – mais 

substancialmente recuado da via pública, beneficiaria de ampla cobertura do sexto andar, em terraço, e ocuparia a 

parte posterior do edifício. Finalmente, constitui prejudicial  abastardamento da cobertura e dos contornos superiores 

do edifício: a alteração do ângulo das ilhargas ou faces laterais dos corpos salientes encimados por pequenos 

frontões; e a construção do sexto andar coberto em terraço, cuja fachada prevista a dois metros e meio de distância da 

cúpula e da torre do gaveto, viria preencher, com a sua manifesta opacidade, o amplo espaço livre que presentemente 

tanto as evidencia e valoriza. – Ponderados cuidadosamente todos os problemas suscitados por aquela análise crítica, 

a Comissão, por unanimidade de todos e considerando que a remodelação e as ampliações projectadas implicam novas 

alturas, formas e volumes que o edifício em causa não comporta sem manifesto prejuízo dos seus elegantes contornos 

características de real interesse arquitectónico. emitiu o seguinte parecer: a) - a traça inicial do edifício em causa, 

pelo que diz respeito às suas fachadas, deve ser integralmente conservada; b) – o projecto em causa não satisfaz; c) – 

não há inconveniente em autorizar: a remodelação interior do quinto andar do edifício, apenas sob condição das 

referidas ilhargas dos seus corpos salientes não serem alteradas; a construção da projectada casa do porteiro no sexto 

andar, em vez de ser no sétimo. 

Seguidamente a Comissão fez uma rápida visita à zona antiga da cidade, atrás referida. 

E nada mais havendo a tratar a Comissão regressou aos Paços do Concelho, onde o Senhor Presidente ordenou se 

lavrasse esta acta que em sinal de aprovação vai ser assinada pelos presentes. E eu, Manuel Apolinário Reis Laranja, 

chefe da Secção de actas, Boletim e Arquivo Geral, a lavrei e subscrevi. 

Ata da reunião ordinária da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia realizada no dia três de Janeiro de 
mil novecentos e sessenta e oito. 

Fls. 82v - 84 

 

Aos três dias do mês de Janeiro de mil novecentos e sessenta e oito, pelas catorze horas e trinta minutos reuniu 

nesta cidade do Porto e Paços do Concelho, a Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, sob a presidência do Senhor 
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Doutor Rolando Vanzeller, designado pela Ordem de Serviço número um/sessenta e oito da Presidência da Câmara e 

de harmonia com a resolução tomada na reunião camarária de dois do corrente, para presidir a este corpo consultivo, 

estando presentes os vogais senhores Doutora Maria Emília dos Santos e Silva Amaral Teixeira, arquitecto David 

Moreira da Silva, Doutor Manuel Maria Ramos Pinto Rosas, designado pela Ordem de Serviço número dois/sessenta e 

oito, também da Presidência da Câmara e daquela data, ao abrigo do disposto do artigo sexto do Regime Normativo 

da Constituição e Funcionamento das Comissões e Conselhos Municipais Consultivos, vogal representante das 

associações culturais do concelho, Dr. Bernardo Xavier Coutinho, Engenheiro José dos Santos Guedes Cardoso e o 

arquitecto Alberto Simões Rosmaninho, que servia de assessor, em substituição do chefe da repartição de Urbanização 

da Direcção de Serviços de Urbanização e Obras, não tendo comparecido por motivo justificado o senhor arquitecto 

Rogério dos Santos Azevedo. 

Declarada aberta a reunião, foi lida e aprovada a acta da reunião anterior. 

No uso da palavra o Senhor Doutor Rolando Vanzeller disse que, ao assumir a presidência deste corpo 

consultivo, mais por obrigação do que por devoção pois preferia manter-se na posição de simples vogal, fazia votos 

para que o novo ano trouxesse as maiores prosperidades pessoais para todos, e o maior êxito no trabalho comum que 

tem por objectivo servir os interesses municipais e da cidade. Felicitou-se pelo facto de poder contar com a 

colaboração do senhor Doutor Manuel Pinto Rosas que amavelmente aquiesceu ao convite do Excelentíssimo 

Presidente da Câmara para representar as associações culturais do concelho, terminando por apresentar 

cumprimentos a todos. O Senhor Doutor Manuel Rosas agradeceu em breves palavras as referências feitas, pelo 

Senhor Presidente, à sua pessoa. 

A seguir a Senhora Doutora Maria Emília Teixeira pediu a palavra para agradecer os cumprimentos do Senhor 

Presidente e manifestou o seu regozijo por ver na presidência da Comissão um grande amigo do Museu Nacional de 

Soares dos Reis e do Círculo José de Figueiredo, agora representado pelo Senhor Doutor Pinto Rosas. 

O Senhor arquitecto Moreira da Silva, depois de invocar a circunstância de ser o vogal mais antigo, dirigiu 

cumprimentos ao novo Presidente e assegurou-lhe a sua leal colaboração, com a promessas de, como sempre, pugnar 

pelo desenvolvimento citadino, na medida das suas forças. Terminou por desejar a todos um feliz “ sessenta e oito”.   

O Senhor Presidente usou de novo da palavra para agradecer os cumprimentos que lhe foram dirigidos, e, 

especialmente as palavras do senhor arquitecto Moreira da Silva, que muito o sensibilizaram e que são disse – sem 

dúvida, fruto da amizade e do espírito de camaradagem que une os elementos desta Comissão.  

O Senhor Doutor Rolando Vanzeller continuou no uso da palavra para focar um assunto que considerava da maior 

importância no conjunto da vida cultural do Porto: a criação do “Museu da Cidade”, onde se reunam peças de várias 

épocas com interesse artístico e arqueológico, tais como candeeiros, tabuleiros metálicos para apoio de cargas 

transportadas à cabeça, bebedouros para animais, grades, fontes, etc. 

O Senhor Doutor Pinto Rosas pediu a palavra para manifestar a opinião de que nesse museu deverá ficar documentada 

a evolução urbanística da cidade. 
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Em seguida, a Senhora Doutora Dona Emília Teixeira deu conhecimento de que, na qualidade de Conservadora de 

Museus da Excelentíssima Câmara tinha sido encarregada de elaborar um “esquema” que desse a ideia do que deverá 

ser um “Museu da Cidade””, para sobre ele se pronunciar uma Comissão, que segundo julga, já está constituída. 

Pronunciou-se também sobre o assunto o Senhor Engenheiro Guedes Cardoso, tendo afirmado que, embora houvesse 

já um processo para escolha do terreno onde deverá ser implantado o museu em causa, só depois de ser conhecido o 

programa definitivo que deverá conter a indicação da matéria museológica a recolher, se poderia encarar tal 

problema. No entanto, a título de curiosidade, indicou vários locais, como o terreno onde se encontra o Mercado 

Ferreira Borges, a zona do Campo Alegre, que seria talvez a melhor, por ser conveniente que o museu esteja afastado 

das zonas húmidas, próximas do rio ou do mar. 

Pedindo a palavra, o Senhor Doutor Xavier Coutinho principiou por declarar que considerava magnífica a ideia da 

construção de um “Museu da Cidade”, para em seguida dizer que, sob pena de “não nos perdermos nas nuvens”, se 

[?] se contentava para já, com uma solução mais modesta; que antes de tudo haveria, paralelamente à preparação de 

um “Trabalho” minucioso sobre os moldes em que assentaria o “Museu da Cidade”, de se pensar a sério na recolha 

de todos os materiais e objectos que, por andarem dispersos, correm o risco de não serem recuperados, guardando-se 

mesmo num edifício velhinho, ou num simples armazém, porque o que interessava era não deixar fugir a ideia que é 

realmente óptima, e que para ela se concretizar, seria necessária, para já, a elaboração de ficheiros de peças que 

tenham valor museológico. Terminou por dizer que se deveria também atender, no “programa de trabalhos”, à ideia 

exposta pelo Senhor Doutor Manuel Rosas, com a qual concordava plenamente. 

Ainda sobre o mesmo assunto usou da palavra o Senhor arquitecto David Moreira da Silva que manifestou a sua 

satisfação por ter ouvido achegas muito valiosas para a realização do sonho de há muitos anos, de todos os que se 

interessam pelos assuntos museológicos: a criação do museu da Cidade. disse também que, dado o nível cultural da 

cidade, se torna indispensável pensar a sério na construção de um edifício próprio para o museu; mas seria 

extemporâneo fazer já a escolha do terreno, sem se saber concretamente de que constará o museu. 

As palavras do Senhor arquitecto Moreira da Silva foram secundadas pelo Senhor Doutor Bernardo Xavier Coutinho 

que voltou a insistir na necessidade de se trilhar caminho seguro, começando-se já por dar “forma” ao museu, para, 

em seguida, mas já depois desta constituir uma realidade, se pensar na construção de um edifício próprio, estudando-

se, com todo o pormenor, o seu projecto, no sentido de serem ponderadas todas as soluções museológicas, para se 

optar pelas mais aconselháveis. 

Após estas intervenções ficou resolvido, por unanimidade e votação nominal, aguardar que a Senhora Doutora Emília 

Teixeira apresente o já referido “esquema” que tem em preparação. 

Entretanto na ordem do dia o Senhor Presidente, em cumprimento do disposto no artigo vigésimo primeiro do já citado 

regime normativo, propôs que se fixassem o dia e hora para a celebração […] 
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Ata da reunião extraordinária de Comissão Municipal de Arte e Arqueologia realizada no dia dezoito de 
Janeiro de mil novecentos e sessenta e oito. 

Fls. 86v - 88v 

 

Aos dezoito dias do mês de Janeiro de mil novecentos e sessenta e oito, pelas dezasseis horas, reuniu 

extraordinariamente, nos Paços do Concelho do Porto, a Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, sob a presidência 

do vereador Senhor Doutor Rolando Vanzeller, e com a presença dos vogais senhores Doutora Maria Emília dos 

Santos e Silva Amaral Teixeira, arquitectos Rogério dos Santos Azevedo e David Moreira da Silva, Doutor Manuel 

Maria Ramos Pinto Rosas, Doutor Bernardo Xavier Coutinho e Engenheiro José dos Santos Guedes Cardoso, não 

tendo comparecido, por motivo de serviço, o Senhor arquitecto Luís de Almeida d’Eça, assessor. Esteve também 

presente a convite de sua Excelência o Presidente da Câmara, para prestar esclarecimentos sobre a matéria a 

apreciar, o Senhor arquitecto Carlos Chambers Ramos. 

Aberta a sessão e depois de lida e aprovada a acta da reunião ordinária realizada em três do corrente, o Senhor 

Presidente declarou que esta reunião extraordinária tinha sido convocada por determinação de Sua Excelência o 

Presidente da Câmara a fim da Comissão emitir parecer sobre um “Estudo” para solução do problema da localização 

da estátua equestre de Vímara Peres, obra do insigne escultor Mestre Barata Feyo, na zona antiga da cidade, a 

inaugurar por [?] das comemorações do “décimo primeiro centenário da [?] de Portugal (Porto) em oitocentos e 

sessenta e oito, depois de ouvida a exposição do autor daquele estudo Senhor arquitecto Carlos Ramos, a quem após 

ter-lhe dirigido cumprimentos, deu a palavra. O Senhor arquitecto Carlos Ramos disse: Ao ter sido convidado pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara para estudar o problema da localização da estátua de Vímara Peres, na 

zona antiga da cidade, solicitei ao Senhor Director dos Serviços de Urbanização e Obras uma planta representando o 

estudo da remodelação da zona que envolve a Sé Catedral do Porto, com traçado da nova Avenida da Ponte e seus 

afluentes tendo verificado que já nele se sugeria uma possível localização do monumento – sobre um acentuado 

combro da escarpa rochosa da vertente ocidental da já referida Avenida local a que se ascendia através de lanços 

intermitentes de escadaria e veredas mais ou menos sinuosas, voltando-se assim a estátua aos quatro ventos. Esta 

solução apresentava, para nós, o inconveniente de clivar e cair, ou melhor, de desafeiçoar, por excesso a figura de 

Vímara Peres, do símbolo mais representativo, embora cronologicamente desfasado das pugnas que acabaram por 

conceder às catedrais a prerrogativa do seu tradicional significado. Quanto a nós, porém, o problema consistia em 

aproximar o vulto de Vímara Peres, da Sé e dos contornos medievais, digamos assim, do velho burgo, sem se 

molestarem reciprocamente, evitando, a par disso, ambíguas interpretações ou conjunturas históricas [?]. O largo da 

Sé já valorizado e bem, com a presença do pelourinho das duas comemorações centenárias de mil novecentos e 

quarenta, não suportaria facilmente a sobreposição de qualquer outro motivo. Restava, pois, encontrar na zona que 

dera lugar a ponderados e longos estudos da Câmara Municipal do porto, um local que pudesse satisfazer plenamente 

os propósitos enunciados. Consideraram-se todas as hipóteses possíveis, o que nos permitiu optar pela que, em nossa 

opinião – e nesta “nossa” entenda-se por implícita a do Mestre Martins Barata Feyo, autor da estátua equestre de 

Vímara Peres melhor poderia satisfazer os desejos de colocar o monumento no sítio mais adequado. E assim se chegou 

às soluções A,B,C,D,E indicadas no presente estudo. Porém, postas de parte as duas últimas, por inconsequentes 

ficaram de pé apenas as três primeiras. Antes de mais deve notar-se que a diferença fundamental entre as soluções A e 

B consiste na sua posição relativa, junto à alpendrada onde mais uma vez o arquitecto Nasoni – verdadeiro intérprete 
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da fútil e vistosa arte do século dezoito – pretendeu sublimar as extravagâncias do génio barroco. “Verifica-se nas três 

soluções A,B e C que é constante a determinação de assentar o pedestal da estátua no primeiro lacete existente em 

consequência do acentuado desnível entre a plataforma frontal à fachada norte da Sé Catedral e a Rua Escura, de 

acesso ao velho burgo. A expressão um tanto arcaizante deste conjunto afigurou-se-nos, desde logo compatível com a 

índole medieval da concepção de Mestre Barata Feyo. Contudo, enquanto na solução A procuramos fazer coincidir o 

eixo longitudinal do monumento com o da “loggia” do Nasoni, solução que obrigava à deslocação da tosca escadaria 

de granito que vence aquele mesmo desnível, a solução B, sem tocar nesta e ripado o monumento para nascente, pouco 

ou nada seria prejudicado. Qualquer das soluções, porém, apresentava o grave inconveniente de não oferecer os mais 

desejáveis pontos de vista sobre a estátua equestre, que desta forma se distancia demasiadamente do observador 

atento, passando quase despercebida aos olhos do automobilista ou do peão que desprevenidamente percorram a 

Avenida da Ponte ou sigam, pelo desvio, em direcção à Praça da Batalha. De estudo em estudo, e ponderadas todas as 

particularidades, encontramos na solução C a localização ideal para o monumento, sem abdicar da intenção 

categórica de o fazer surgir das profundezas do tripeiríssimo burgo até alcançar as vizinhanças da Sé Catedral sem 

sombra de implicações”. Seguidamente exibiu, perante os membros da Comissão as plantas em cortes esquemáticos na 

escala um por duzentos, e fotomontagens referentes à solução C, para melhor esclarecimento do assunto. E terminou 

solicitando que a Comissão se pronunciasse sobre a solução C. que ele apresentava como “definitiva” no seu estudo. 

Depois de todos os membros da Comissão se inteirarem da localização apresentada na solução C. o Senhor Doutor 

Bernardo Xavier Coutinho pediu a palavra para afirmar que aprovava inteiramente a solução C e sugeriu que, ao 

proceder-se à modificação da infra estrutura do viaduto da Avenida da Ponte, para a implantação da estátua de 

Vímara Peres, se deixasse visível um cubelo da muralha fernandina que fica na direcção da já citada “loggia” de 

Nasoni, na Sé Catedral. Tendo o Senhor arquitecto Carlos Ramos perguntado qual o sítio preciso em que se encontra 

enterrado o referido cubelo, respondeu o Senhor Doutor Bernardo Xavier Coutinho que, se encontrava precisamente 

no terreno onde será localizada a estátua, segundo a solução C. 

Seguidamente o Senhor arquitecto Rogério dos Santos Azevedo disse concordar, em princípio com a solução C, embora 

houvesse que ponderar certas questões de pormenor que só poderiam ser resolvidas quando se fizerem “ensaios” com 

a estátua ou sua maquete no local da implantação. Para já, no entanto parecia-lhe – disse, que a estátua deveria ter 

mais inclinação, para não enfrentar as casas ali existentes. Deveria fazer-se girar a estátua como que em volta de um 

eixo para se encontrar a melhor posição e não parecer que se enterrava na viela. Afirmou ainda que será necessário 

ter toda a cautela no sentido de se evitarem comentários depreciativos e que possam ridicularizar a solução 

encontrada. 

O Senhor Engenheiro José dos Santos Guedes Cardoso deu também a sua concordância à solução C, embora com as 

reservas já apresentadas pelo Senhor Arquitecto Rogério Azevedo. Da mesma opinião foi ainda o Senhor Doutor 

Manuel Maria Ramos Pinto Rosas. 

A Senhora Doutora Maria Emília Teixeira disse também dar a sua concordância à solução C, mas formulou esta 

pergunta: Como ficará a estátua vista de baixo? Em resposta, o Senhor Arquitecto Carlos Ramos disse que a estátua 

ficava sobre uma base de bronze que a levantará suficientemente. 

A seguir, o Senhor Arquitecto David Moreira da Silva afirmou: o problema reveste-se de grande dificuldade; acabo de 

tomar contacto com ele e não estou, neste momento, preparado para emitir uma opinião. Gostaria, previamente, de 

visitar o local. Disse ainda que a solução C, era sem dúvida a melhor mas que, no entanto, não podia, em consciência 
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tomar posição definitiva – favorável ou não à solução C, porque só no local é que se poderia fazer um juízo mais 

seguro sobre o assunto. 

Por proposta do Senhor Engenheiro Guedes Cardoso, a Comissão deslocou-se à sala onde se encontra a maquete da 

Avenida da Ponte para melhor elucidação do problema em causa, a qual foi devidamente apreciada. 

Regressada a Comissão à sala das reuniões, o Senhor Presidente pôs a votação a solução C, aquela que estava em 

causa. Verificou-se apenas um voto de discordância, o do Senhor Arquitecto David Moreira da Silva, expresso nos 

seguintes termos: Em face do que me foi dado presenciar, vi confirmadas as minhas anteriores apreensões e por isso 

embora concorde com a localização do monumento naquela zona citadina, manisfesto o meu desacordo quanto à 

implantação da solução C, que não oferece as necessárias condições de êxito, não só pela manifesta exiguidade de 

espaço circundante, como pelo facto do respectivo plinto ficar de través, a meio duma curva e assente em dois níveis 

muito diferentes. Consequentemente foi aprovado, por maioria, o seguinte parecer: Em face da “memória descritiva” 

que acompanha o “estudo em causa”, e depois dos esclarecimentos prestados pelo seu autor, Senhor Arquitecto Carlos 

Ramos a Comissão aprova a solução C, considerada como afirmativa. 

Nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram dezassete horas e trinta minutos. 

De tudo para constar se lavrou a presente acta, que em sinal de aprovação vai ser assinada por todos os membros 

presentes. […] 

Ata da reunião da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia realizada, no dia catorze de Outubro de mil 
novecentos e sessenta e nove. 

LIVRO B/4  
Fls. 38 - 44 

 

Aos catorze dias do mês de Outubro de mil novecentos e sessenta e nove, na sala da biblioteca da Direcção dos 
Serviços de Urbanização e Obras no sexto pavimento dos Paços do Concelho do Porto, efectuou-se a reunião ordinária 
da Comissão Municipal de arte e Arqueologia, adiada para esta data por falta de “quorum” no dia sete do mesmo mês 
sob a presidência do vereador Senhor Doutor Rolando Vanzeller, com a presença dos vogais senhores arquitectos 
Rogério dos Santos Azevedo e David Moreira da Silva, representantes, respectivamente da Escola Superior de Belas 
Artes do Porto e do Sindicato Nacional dos Arquitectos, Doutor Manuel Maria Ramos Pinto Rosas representante das 
Associações Culturais ou grupos de amigos de monumentos e museus do Concelho, Doutor Bernardo Xavier Coutinho, 
representante da Diocese, Engenheiro José dos Santos Guedes Cardoso, Director dos Serviços de Urbanização e 
Obras e do assessor senhor arquitecto Luís Pedro de Lima de Moura Coutinho de Almeida de Eça, não tendo 
comparecido por motivo justificado, a senhora Doutora Maria Emília dos Santos e Silva Amaral Teixeira, 
representante do Museu Nacional de Soares dos Reis. 

Às catorze horas e trinta minutos, verificada a presença da maioria, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, 
tendo-se procedido imediatamente à leitura da acta da última reunião ordinária, realizada no dia cinco de Agosto 
próximo passado, que foi aprovada por unanimidade.  

Tendo-se entrado imediatamente no período da Ordem do Dia, a Comissão emitiu parecer, por unanimidade e votação 
nominal, sobre os seguintes assuntos: 

Aditamento número dezoito mil seiscentos e vinte traço sessenta e nove ao projecto de obras número sete mil cento e 
setenta e quatro traço sessenta e nove, respeitante à remodelação do rés do chão, para instalação de um café, do 
prédio sito no gaveto das ruas Chã, vinte e vinte e seis, e Saraiva de Carvalho, um e três, a levar a efeito pela firma 
Olaia & Rocha, Limitada: - O aditamento em causa satisfaz. 
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Projecto de obras número dezasseis mil oitocentos e cinquenta e dois traço sessenta e nove, apresentado por “A 
Fraternidade Sacerdotal”, com sede na Igreja dos Clérigos do Porto, representada pelo Padre António Joaquim da 
Silva Lopes, com vista à realização de obras de modificação do prédio que lhe pertence, sito à Rua da Galaria de 
Paris, números trinta e seis e quarenta: - Não há inconveniente na realização das obras projectadas. 

Projecto de Obras número onze mil quatrocentos e um traço sessenta e nove, com o aditamento número vinte e um mil 
quinhentos e cinquenta e seis traço sessenta e nove, apresentado pela Sociedade de Construções Espaço, Limitada e 
outros, com sede na Rua de Júlio Dinis oitocentos e quarenta e cinco, segundo esquerdo, representada pelo seu sócio 
gerente arquitecto Francisco Pereira da Costa, para construção de um prédio no Passeio das Virtudes: - Não há 
inconveniente no prosseguimento do projecto em causa. 

Projecto de obras número vinte mil e cinquenta e oito traço sessenta e nove, apresentado pela firma M Marques das 
Neves, Limitada, com estabelecimento na Rua do Almada, número trezentos e noventa e quatro, representada pela Rua 
sócia gerente Maria da Conceição Marques das Neves, com vista à modificação da fachada do rés do chão do seu 
estabelecimento de ferragens sito na Rua do Almada, número trezentos e setenta e quatro e trezentos e setenta e seis: - 
O projecto em causa não satisfaz do ponto de vista arquitectónico. 

Projecto de obras número vinte e dois mil e vinte e um traço sessenta e nove traço sessenta e nove, respeitante à firma 
Campos & Rodrigues, Limitada, representada por José Augusto Borges Rodrigues, com vista à modificação da fachada 
do estabelecimento da Rua da Assunção, números dez e doze: - O projecto em causa não satisfaz do ponto de vista 
arquitectónico, além disso, o revestimento previsto em granito polido deverá ser substituído por cantaria do tipo da 
existente. 

Projecto de obras número treze mil e quarenta e sete traço sessenta e nove, apresentado por Albino de Sousa Silva, 
residente em Vila Nova de Gaia, para modificação da fachada do prédio que possui na Rua de São João, nove e onze, 
desta cidade: - Não satisfaz, do ponto de vista arquitectónico. 

Projecto de obras número dezoito mil trezentos e vinte e dois traço sessenta e nove, apresentado por Joaquim 
Fernando da Silva, residente em Guifões, concelho da Maia, que deseja proceder à abertura de um portal de acesso e 
construção de muro de vedação interior, no prédio sito à Rua da Madeira, número cento e vinte, desta cidade: - Não há 
inconveniente na realização das obras, de harmonia com o projecto em referência. 

Projecto número dois mil duzentos e oitenta e sete traço sessenta e sete (Licença número quatrocentos e cinquenta e 
oito, de dezoito de Agosto de mil novecentos e sessenta e sete), com os requerimentos números treze mil seiscentos e 
dezoito traço sessenta e nove, dezanove mil oitocentos e vinte e dois traço sessenta e nove e vinte e dois mil cento e 
vinte e cinco traço sessenta e nove, com vista à realização de obras, para as novas instalações da Companhia Geral de 
Crédito Predial Português, na Praça Almeida Garrett, número trinta e cinco: - O projecto em causa satisfaz. 

Projecto de obras número dezassete mil cento e quarenta traço sessenta e nove, apresentado por José de Sousa que, 
com vista à instalação de um estabelecimento de venda ao público no prédio sito na Avenida Saraiva de Carvalho, 
número dois, pretende “substituir à velha esquadria de madeira por esquadria de alumínio anodizado: - Não há 
inconveniente na substituição da caixilharia, tal como vem solicitado.  

Pedido de planta topográfica número mil trezentos e vinte e oito traço sessenta e nove, apresentado por Augusto da 
Silva Rocha, construtor civil, com vista à modificação da fachada principal (rés do chão) do prédio sito na Rua do 
Almada, números quatrocentos e setenta e seis e quatrocentos e setenta e oito: - A remodelação da fachada principal 
do prédio em causa (rés do chão) só deverá ser consentida desde que seja respeitada uma das seguintes condições: - 
Manter os vãos do rés do chão tal como se encontram, ou, havendo necessidade de um maior rasgamento, manter os 
encontros laterais, recuando os planos da montra e acessos. 
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Este corpo consultivo, a propósito da apreciação do assunto a que se refere o projecto em causa, decidiu, por 
unanimidade e votação nominal, observar na apreciação de pretensos casos similares, o critério estabelecido no 
parecer supra. 

Pedido da planta topográfica número mil duzentos e trinta e nove traço sessenta e nove, apresentado por Henrique 
Brandão que pretende proceder à construção do prédio sito na Rua das Carmelitas e Galeria de Paris: - a) Deverão 
ser mantidas, em princípio, as fachadas existentes; b) os andares recuados poderão ser remodelados; c) quanto aos 
interiores, não há inconveniente na sua realização. 

Pedido de planta topográfica número mil duzentos e dezassete traço sessenta e nove, apresentado por Albino Santos 
com vista à “demolição do prédio existente e construção de novo edifício de remodelação do existente, na Rua da 
Alfândega, número dois a oito, ângulo da Rua Fonte Taurina: Só poderão ser autorizadas obras interiores de 
remodelação. 

A propósito da apreciação do pedido supra, foi resolvido por unanimidade e votação nominal, sugerir à Presidência da 
Câmara a aquisição do prédio em causa, com vista à ampliação das instalações da Casa do Infante, nomeadamente 
para, depósito da [?] de numismática pertencente ao Município. 

Pedido de planta topográfica número mil e vinte e oito traço sessenta e nove, apresentado por Dona [?] Moura, 
engenheira civil, para acrescentar dois andares recuados ao prédio sito na Praça da Batalha, número trinta, desta 
cidade, pertencente a Luís Alves de Carvalho: - Tendo em vista o solicitado pela peticionária deverá a Repartição de 
Urbanização estudar a cércea mais conveniente para o local. 

Proposta de aquisição de várias peças de mobiliário destinadas à Casa - Museu da Quinta da Macieirinha (ofício da 
Senhora Conservadora de Museus número cento e setenta traço sessenta e nove: - A Comissão dá o seu acordo à 
aquisição em causa. 

Proposta de aquisição de um quadro a óleo do terceiro quartel do século dezanove, representando o Douro e a Ponte 
Dona Maria, dado o seu interesse iconográfico: - Não há inconveniente na aquisição do quadro em referência. 

Processo referente às comemorações do centenário da morte do escritor Arnaldo Gama (Registo Geral número sete mil 
cento e onze traço sessenta e nove): - A Comissão sugere para [?] da memória em causa, o Largo do Primeiro de 
Dezembro. Quanto à escolha do tipo de memória, tendo esta Comissão conhecimento de que o escultor Rogério de 
Azevedo possui o esboceto de uma estátua de Arnaldo Gama, poderá, por intermédio da Presidência da Câmara, ser 
convidado aquele escultor, a apresentá-lo, sem compromisso, na próxima reunião deste corpo consultivo, para ser 
apreciado. 

Pedido de planta topográfica número setecentos e doze traço sessenta e nove, apresentado pelo arquitecto Artur 
Andrade com vista à remodelação do prédio sito na Calçada das Virtudes e pertencente a Orlando Fausto Carvalho: - 
É de aceitar o projecto em causa desde que o prédio fique com menos um andar que o previsto e se faça o 
aproveitamento das cantarias existentes – cornija e apilarados. Os apilarados das novas janelas deverão ser 
igualmente, em cantaria. 

 Pedido de planta topográfica número mil e oitenta e cinco traço sessenta e nove, apresentado por Vítor Correia da 
Silva que deseja alargar a porta do rés do chão da fachada principal do seu prédio sito na Rua de São Sebastião, 
número oitenta e um: - Esta Comissão pretende ser esclarecida sobre as condições em que foi autorizado o 
alargamento da porta do rés do chão do prédio em causa. 

Depósito dos museus municipais de obras de arte pertencentes a quaisquer indivíduos e entidades oficiais ou 
particulares: - O assunto em causa deverá ser apreciado definitivamente na primeira reunião a que assista a Senhora 
Doutora Maria Emília Amaral Teixeira, por haver todo o interesse em conhecer a sua opinião sobre a redacção a 
propor para o regulamento a aprovar superiormente. 
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A seguir por proposta do Senhor Presidente, a Comissão resolveu, por unanimemente, apresentar à Presidência da 
Câmara, a seguinte sugestão: - Sempre que se realizem obras de remodelação em prédios situados na zona de interesse 
arqueológico deverá ser imposto, pelo serviço municipal competente, o emprego de telha tipo “canudo”. 

Seguiu-se a apreciação do assunto referente à construção de uma unidade hoteleira do tipo estalagem, denominada 
“Estalagem do Vinho do Porto”: - Presente, mais uma vez, o respectivo projecto número quatro mil trezentos e três 
traço sessenta e nove, o Senhor Presidente pediu aos senhores vogais para emitirem a sua opinião sobre o assunto em 
causa. Pronunciou-se em primeiro lugar, o senhor Engenheiro Guedes Cardoso. Este vogal, depois de ter analisado o 
problema do enquadramento do prédio projectado no local onde será implantado (quarteirão definido pelas Ruas das 
Flores, do Ferraz e da Vitória e que inclui o edifício da Companhia Velha, no ângulo da Rua das Flores), disse que não 
lhe repugnava a aprovação do projecto, embora, no seu entender, devesse ser diminuida a altura prevista para o 
imóvel em causa. A seguir manifestou-se o senhor arquitecto David Moreira da Silva. Depois de acentuar que 
considerava a altura de vinte e três metros do corpo do edifício, a construir no alinhamento da rua, excessiva para a 
largura desta que é apenas de quatro metros, deu a sua concordância ao projecto, sob a condição de os respectivos 
acessos, no troço correspondente à porta nova do edifício em apreciação, serem remodelados e alargados no sentido 
de facilitar a entrada e saída de peões e veículos. Os vogais senhores arquitectos Rogério Azevedo e Doutor Xavier 
Coutinho, inicialmente inclinados a dar o seu acordo incondicional ao projecto, por acharem escrupulosamente 
estudado e adequado à zona urbanística onde o prédio irá ser construído, aceitaram a reserva posta pelo senhor 
arquitecto David Moreira da Silva. Por fim os senhores Doutores Rolando Vanzeller e Pinto Rosas, sem porem em 
dúvida o valor do projecto, manifestaram-se energicamente contra a construção em causa. Em face da divergência de 
opiniões, a pedido do Senhor Presidente, os vogais senhores arquitectos Rogério Azevedo e David Moreira da Silva, 
Doutor Xavier Coutinho e Engenheiro Guedes Cardoso, que acabou por concordar com o ponto de vista daqueles seus 
colegas, redigiram o seguinte parecer, aprovado por maioria após votação nominal: A Comissão dá o seu acordo ao 
projecto em causa, sob a condição dos respectivos acessos, no troço correspondente à parte nova do edifício em 
apreciação, serem remodelados e alargados no sentido de facilitar a entrada e saída de peões e veículos. 

Por terem discordado do parecer supra os senhores Doutores Rolando Vanzeller e Pinto Rosas fizeram a sua 
declaração de voto nestes termos: “Independentemente da utilidade turística e social do edifício não concordamos com 
a construção em causa, em face da desarmonia que resulta na panorâmica devido à altura que o edifício em projecto 
apresenta. 

Finalmente o senhor arquitecto David Moreira da Silva anunciou, com receio de que os convites enviados pela Escola 
Superior de Belas Artes do Porto não chegassem a tempo, que vai ser celebrado o centenário do nascimento do 
arquitecto Marques da Silva e disse que na sessão de homenagem a realizar naquele estabelecimento de Ensino será 
conferente o vogal deste corpo consultivo, Senhor Arquitecto Rogério dos Santos Azevedo. 

Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente propôs que fosse aprovado a minuta da acta na parte que se refere 

aos pareceres emitidos por unanimidade – o que a Comissão deliberou também por unanimidade – e declarou 

encerrada a reunião, eram dezassete horas.  

De tudo para constar se lavrou a presente acta que, um sinal de aprovação, vai ser devidamente assinada. […]  

Ata da reunião ordinária da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia realizada no dia cinco do mês de 
Maio de mil novecentos e setenta 

Fls. 66 - 71v 

 

No dia cinco do mês de Maio de mil novecentos e setenta, efectuou-se, na sala da Biblioteca da Direcção dos 

Serviços de Urbanização e Obras, no sexto pavimento dos Paços do Concelho do Porto, a reunião ordinária da 
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Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, sob a presidência do Vereador Senhor Doutor Rolando Vanzeller, com a 

presença dos vogais senhores Doutora Maria Emília dos Santos e Silva Amaral Teixeira, representante do Museu 

Nacional de Soares dos Reis, senhores arquitectos Rogério dos Santos Azevedo e David Moreira da Silva, 

representantes, respectivamente, da Escola Superior de Belas Artes do Porto e do Sindicato Nacional dos Arquitectos, 

Doutor Manuel Maria Ramos Pinto Rosas, representante das associações ou grupos de amigos de monumentos e 

museus do concelho, Engenheiro José dos Santos Guedes Cardoso, director dos Serviços de Urbanização e Obras, e do 

assessor Senhor Arquitecto Luís Pedro de Lima de Moura Coutinho de Almeida de Eça, não tendo comparecido, por 

motivo justificado, o vogal Senhor Doutor Bernardo Xavier Coutinho, representante da Diocese. 

[…] Projecto do “Regulamento de Saliências das Edificações Urbanas (Ofício número cinquenta e dois traço 

setenta – Edificações Urbanas): Presente o respectivo processo, a Comissão apreciou, cuidadosamente, a proposta de 

alterações ao projecto em causa, elaborado pelo Senhor Arquitecto David Moreira da Silva, de harmonia com a 

resolução tomada na reunião anterior, tendo sido, em consequência, emitido, por unanimidade e votação nominal, o 

seguinte parecer, baseado na proposta daquele vogal: - Esta Comissão entende que no projecto do “Regulamento de 

Saliências das Edificações Urbanas” deverão ser introduzidas as seguintes alterações: - Regulamento de Saliências 

das Edificações Urbanas – Capítulo Primeiro – Introdução. Artigo  Segundo. 

Redacção actual: Dois – “ Por balanço entende se a medida do avanço de qualquer saliência tomada na parte 

mais afastada do plano da fachada”. Redacção proposta: Dois – Por balanço entende-se a medida do avanço tomado 

do plano das fachadas situadas nos alinhamentos das vias, largos, praças e logradouros públicos. Capítulo Segundo. 

Corpos Salientes.  – Artigo terceiro, número dois – Redacção actual: “ A largura da rua corresponde à distância entre 

fachadas opostas. ”Redacção proposta: Dois – a largura da rua corresponde à distância entre fachadas opostas, 

medidas na perpendicular ao respectivo eixo ou directriz. Artigo quarto. Redacção actual: Primeiro, digo, um – “Nas 

edificações de esquina os corpos salientes em cada uma das fachadas são fixados de acordo com a largura do 

respectivo arruamento”. Dois – “se a concordância entre as duas fachadas se fizer por gaveto, na zona da fachada, 

compreendida nesta parte, poderão ser adoptadas saliências que não ultrapassem os planos definidos pelas saliências 

permitidas nas fachadas confinantes. Três - Nas edificações de esquina o gaveto pode ser considerado como 

pertencente a qualquer das fachadas com ele confinantes. Quatro – O gaveto é constituído pelo elemento de ligação ou 

concordância de duas fachadas contíguas de um edifício que não rematem em aresta viva”. Redacção proposta: Um – 

Em cada fachada, os corpos salientes serão fixados de acordo com a largura dos respectivos arruamentos e demais 

disposições aplicáveis deste regulamento. Dois – Para os efeitos visados neste regulamento, o gaveto é o elemento que 

no ângulo definido pelos alinhamentos convergentes de dois arruamentos faz, sob qualquer forma, a necessária ligação 

entre as respectivas fachadas. Três – Nos gavetos planos, oitavados ou convexos, o balanço dos corpos salientes, 

medido na bissectriz do respectivo ângulo, não poderá ser superior ao dos corpos salientes voltados para a rua de 

maior largura em que eles se situarem. Quatro – Nos gavetos formados por planos reentrantes de geratriz rectilínea ou 

côncava, o balanço dos corpos salientes será calculado como se de um gaveto oitavado se tratasse ou seja a partir de 

um plano imaginário tangente às arestas resultantes da intercepção desses planos com os das respectivas fachadas. 

Artigo oitavo. Redacção actual: “ Um – Os corpos salientes não podem ocupar na fachada uma área que ultrapasse 

metade da sua zona superior e poderão elevar-se até à linha de cornija”. Redacção proposta: Um – Os corpos 

salientes não podem ocupar mais de dois terços da Zona superior da fachada, mas poderão elevar-se até à linha da sua 
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cornija. Artigo décimo primeiro. Redacção actual: “”” No caso de existirem simultaneamente e sobrepostos corpos, 

salientes, varandas, ornamentos ou quebraluzes não pode ser excedido para o conjunto o balanço estabelecido para os 

corpos salientes”. Redacção proposta: - Nenhuma varanda, ornamento ou quebra-luz poderá ter balanço superior ao 

dos corpos salientes da mesma fachada. Capítulo terceiro. Varandas. Artigo décimo segundo. Redacção actual: “ Para 

efeitos do presente artigo a largura da sua é a distância entre fachadas opostas”. Propõe-se: a supressão pura e 

simples desta alínea, já considerada na redacção proposta para a alínea número dois do artigo terceiro. Artigo décimo 

terceiro. – Propõe-se a sua eliminação pura e simples. Artigo décimo quarto. Redacção actual: - “Um – As varandas 

devem ser localizadas na fachada de modo a não serem atingidas por planos verticais fazendo um ângulo de trinta 

graus com o plano da fachada e passando pelo ponto de intercepção da linha divisória dos prédios com o alinhamento 

da mesma fachada”. Dois – Para um e outro lado da linha divisória das fachadas de edificações contíguas devem 

existir espaços livres de qualquer saliência formando faixas verticais de quinze centímetros de largura”. Redacção 

proposta: Um – Em cada fachada, a extensão máxima das varandas, corridas ou parciais, ficará sempre compreendida 

entre as faixas verticais de respeito referidas no artigo sétimo do capítulo anterior. Dois – Não é permitido colocar 

corta-vistas, opacos, vasados, transparentes ou translúcidos, nas extremidades das varandas situadas nas fachadas dos 

prédios confinantes com os alinhamentos das vias públicas. Artigo décimo sexto. Redacção actual. “ Um – Nas 

fachadas das edificações à face do arruamento o valor máximo do balanço das varandas será de cinco por cento da 

largura da rua, não podendo exceder, um metro e vinte centímetros”. “ Dois – Se as guardas das varandas forem de 

grade de ferro ou de outro material equivalente quanto à transparência, os valores fixados no número anterior podem 

ser iguais a seis por cento da largura da rua, com o máximo de um metro e cinquenta centímetros”. Redacção 

proposta: Um – Nas fachadas dos prédios, confinantes com os alinhamentos das vias públicas, o valor do balanço das 

varandas é de sete por cento de largura da rua, até ao máximo de um metro e vinte centímetros”. Dois – Quando as 

guardas-parapeitos das varandas forem constituídas por grades de ferro ou elementos largamente vasados, 

translúcidos ou transparentes, os valores referidos na alínea anterior podem ser elevados para nove por cento e um 

metro e vinte centímetros, respectivamente Artigo vigésimo quarto. Redacção actual. “ Um – Os ornamentos e quebra-

luzes, podem ter uma saliência igual a dois por cento da largura da rua, não excedendo o limite máximo de sessenta 

centímetros”. Redacção proposta: No cálculo do balanço máximo dos ornamentos e quebra-luzes, aplicar-se-á o 

disposto no artigo décimo, sobre corpos salientes. Artigo vigésimo sexto. Redacção actual. “ Um – As cornijas ou 

beirais podem ter um balanço igual a cinco por cento da largura da rua com um máximo de um metro, ou, tratando-se 

de prédios isolados de um metro e cinquenta centímetros”. Redacção proposta: Um – No cálculo do balanço máximo 

das cornijas e beirais das edificações em banda contínua situadas no alinhamento das vias, logradouros e praças 

públicas, aplicar-se-á o disposto no artigo décimo, sobre corpos salientes. Tratando-se de edificações isoladas, o 

balanço máximo das suas cornijas e beirais poderá ser elevado para um metro e cinquenta centímetros. Capítulo 

quinto. Zonas de protecção, arqueológicas e de interesse arquitectónico. Artigo vigésimo sétimo. Redacção actual. Um 

– As edificações sitas em zonas arqueológicas, de interesse arquitectónico ou de protecção de monumentos nacionais e 

de imóveis de interesse público ficam sujeitas às disposições deste regulamento. Dois – Exceptuam-se as edificações 

que pela sua localização, importância, características ou outros quaisquer motivos justificados possam admitir 

soluções especiais com parecer favorável da Comissão Municipal de arte e Arqueologia ou dos departamentos 

ministeriais competentes conforme os casos”. Redacção Proposta: Um – As edificações sitas em zonas arqueológicas, 

de interesse arquitectónico ou de protecção de monumentos nacionais e de imóveis de interesse público ficam sujeitas 
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não só às disposições deste regulamento, mas, também, às recomendações especiais que, para cada caso e por 

acréscimo, possam vir a ser oportunamente emitido pela Comissão Municipal de Arte e Arqueologia. Dois – 

Exceptuam-se as edificações que pela sua localização, importância, características ou outros quaisquer motivos 

justificados possam admitir soluções especiais mediante parecer favorável da Comissão Municipal de Arte e 

Arqueologia ou dos departamentos ministeriais competentes, segundo os casos. Artigo vigésimo oitavo, vigésimo nono 

e trigésimo. A matéria constante destes artigos deverá ser incluída na “ Introdução”, a seguir ao artigo segundo. […] 

Ata da reunião ordinária da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia realizada no dia dois de Fevereiro de 
mil novecentos e setenta e um 

LIVRO B/5 
Fls. 2-4 

 

No dia dois de Fevereiro de mil novecentos e setenta e um, efectuou-se, na sala da Biblioteca da Direcção dos 

Serviços de Urbanização e Obras, no sexto pavimento dos Paços do Concelho do Porto, a reunião ordinária da 

Comissão Municipal de Arte e Arqueologia sob a presidência do Vereador Senhor Doutor Rolando Vanzeller, com a 

presença dos vogais senhores arquitectos Rogério dos Santos Azevedo e David Moreira da Silva, representantes, 

respectivamente da Escola Superior de Belas Artes do Porto e do Sindicato Nacional dos Arquitectos, Doutor Manuel 

Maria Ramos Pinto Rosas, representante das Associações culturais ou Grupos de amigos de Monumentos e Museus do 

Concelho, Engenheiro José dos Santos Guedes Cardoso, Director dos Serviços de Urbanização e Obras, e Doutor 

Bernardo Xavier Coutinho, representante da Diocese, não tendo comparecido, por motivo justificado, a Senhora 

Doutora Maria Emília dos Santos e Silva Amaral Teixeira, representante do Museu Nacional de Soares dos Reis. 

Presentes o Senhor Arquitecto Luís Pedro de Lima de Moura Coutinho de Almeida de Eça, Chefe da Repartição 

de Urbanização, na qualidade de assessor e eu, Manuel Apolinário Reis Laranja Chefe da Secção de Actas, Boletim e 

Arquivo Geral designado pela Ordem de Serviço número três traço sessenta e sete, da Direcção dos Serviços de 

Urbanização, digo, dos Serviços Centrais e Culturais, nos termos da alínea b do número um do artigo trigésimo 

segundo da Organização de Serviços para assistir às reuniões deste corpo consultivo e lavrar e subscrever as 

respctivas actas. 

[…]  Convém, portanto, que se pense na solução definitiva no edifício a construir junto à Ordem da Trindade.  

A seguir o assessor apresentou o requerimento número trinta e cinco mil cento e trinta e sete traço atenta, junto 

ao projecto de legalização de obras número quinze mil novecentos e vinte e quatro traço setenta (Licença número 

quinhentos e vinte e quatro traço setenta, novamente despachado a este corpo consultivo, em dezasseis do mês findo, 

pela Excelentíssima Presidência da Câmara “ para esclarecer melhor as dúvidas levantadas”. Ponderado mais uma 

vez o assunto em causa, foi resolvido por unanimidade e votação nominal, informar que esta Comissão mantém o seu 

parecer número cinco traço setenta e um, emitido na reunião de cinco de Janeiro findo. 

Pedida a palavra, o vogal senhor Engenheiro Guedes Cardoso apresentou o estudo da base da estátua de 

Guerra Junqueiro, a implantar no Jardim da Casa – Museu, elaborado pelos serviços competentes desta Câmara. 

Depois de apreciado o estudo em causa, a Comissão emitiu, por unanimidade e votação nominal, o seguinte parecer: - 
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Esta Comissão aprova o projecto do plinto da estátua de Guerra Junqueira submetida à sua apreciação, sugerindo que 

o acabamento da cantaria seja feito a meio piso. […] 

Ata da reunião ordinária da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, realizada no dia dois de Março de 
mil novecentos e setenta e um 

Fls. 4v - 8 

 

No dia dois do mês de Março de mil novecentos e setenta e um, efectuou-se, na sala da Biblioteca da Direcção dos 
Serviços de Urbanização e Obras, no sexto pavimento dos Paços do Concelho do porto, a reunião ordinária da 
Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, sob a presidência do vereador Senhor Doutor Rolando Vanzeller, com a 
presença dos vogais senhora Doutora Maria Emília dos Santos e Silva Amaral Teixeira, representante do Museu 
Nacional de Soares dos Reis, Senhores Arquitectos Rogério dos Santos Azevedo e David Moreira da Silva, 
representantes, respectivamente, da Escola Superior de Belas Artes do Porto e do Sindicato Nacional dos Arquitectos, 
e do Engenheiro José dos Santos Guedes Cardoso, director dos Serviços de Urbanização e Obras, não tendo 
comparecido, por motivos justificados, os vogais senhores Doutores Manuel Maria Ramos Pinto Rosas representante 
das Associações Culturais ou Grupos de Amigos de Museus e Monumentos do Concelho, e Bernardo Xavier Coutinho, 
representante da Diocese. 

Presentes o senhor Arquitecto Luís Pedro de Lima de Moura Coutinho de Almeida de Eça, Chefe da Repartição de 

Urbanização, na qualidade de assessor e eu Manuel Apolinário Reis Laranja, Chefe da Secção de Actas,  

[…] para legalização da obra realizada - substituição de portas de madeira por porta e e montra de ferro – no 

prédio sito na Rua da Assunção, números treze e catorze: - O aditamento em referência satisfaz visto, não haver 

alteração de qualquer elemento estrutural do edifício.  

Por último pedira a palavra o assessor senhor Arquitecto Luís de Almeida de Eça para expor o seguinte: 

Verifica-se que alguns projectos reprovados pelo Concelho de Estética Urbana, quando submetidos à apreciação da 

Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, obtêm parecer favorável. Dado que é este parecer que prevalece ou que, 

pelo menos, é submetido à homologação de Sua Excelência o Presidente da Câmara, não faz sentido que nas “ peças 

desenhadas” dos processos seguirem dois caminhos – “ Não Satisfaz” do Conselho de Estética Urbana e “ Satisfaz” 

da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia. Para evitar comentários menos agradáveis, por parte dos interessados, 

que tal facto possa suscitar, conviria que fossem dadas instruções aquele Conselho para não utilizar o caminho, 

quando os projectos reprovados tiverem de ser apreciados por este corpo consultivo. 

Constata-se também que, quando um processo é reprovado ou obtém parecer desfavorável da Comissão 

Municipal de Arte e Arqueologia com base na opinião do Conselho de Estética Urbana, os aditamentos apresentados 

pelos interessados pelos interessados, são remetidos com o processo a esta Comissão e não ao Conselho de Estética 

Urbana. Parece, no entanto, que tal procedimento não tem razão de ser, visto que, na maioria dos casos, a Comissão 

Municipal de Arte e Arqueologia se limita a sancionar o parecer do Conselho de Estética Urbana por força do disposto 

no número primeiro do artigo décimo sexto do Decreto – Lei número cento e sessenta e seis traço setenta, de quinze de 

Abril. Assim, deveriam os serviços competentes providenciar no sentido de os aditamentos serem apreciados pelo 

Conselho de Estética Urbana, os quais, se satisfizessem, não teriam de ser, posteriormente, apreciados pela Comissão 

Municipal de Arte e Arqueologia. Depois de todos os membros presentes terem apoiado a exposição do assessor, foi 
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resolvido, por, unanimidade e votação nominal, submeter à consideração de Sua Excelência o Presidente da Câmara, 

por meio de ofício, as sugestões em causa. 

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente propôs que fosse aprovada a minuta da acta na parte 

referente aos pareceres emitidos, para que os respectivos processos possam ter seguimento imediato – o que a 

Comissão deliberou por unanimidade – e, seguidamente declarou encerrada a reunião, eram dezasseis horas. De tudo 

para constar se lavrou a presente ata. […] 

Ata da reunião ordinária da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, realizada no dia seis de Abril de mil 
novecentos e setenta e um 

Fls. 11v -14 
 

No dia seis do mês de Abril do ano de mil novecentos e setenta e um, efectuou-se, na sala da Biblioteca da 

Direcção dos Serviços de Urbanização e Obras, no sexto pavimento dos Paços do Concelho do Porto a reunião 

ordinária da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia sob a presidência do vereador Senhor Doutor Rolando 

Vanzeller, com a presença dos vogais senhores arquitectos Rogério dos Santos Azevedo e David Moreira da Silva, 

representantes, respectivamente, da Escola Superior de Belas Artes do Porto e do Sindicato Nacional dos Arquitectos, 

Doutor Manuel Maria Ramos Pinto Rosas, representante das Associações Culturais ou Grupos de Amigos de 

Monumentos e Museus do concelho, Engenheiro José dos Santos Guedes Cardoso, Director dos Serviços de 

Urbanização e Obras, não tendo comparecido, por motivos justificados, os vogais senhora Doutora Maria Emília dos 

Santos e Silva Amaral Teixeira, representante do Museu Nacional de Soares dos Reis, Doutor Bernardo Xavier 

Coutinho, representante da Diocese. Presente o senhor arquitecto Luís Pedro de Lima de Moura Coutinho de Almeida 

de Eça, Chefe […] 

[…] a solicitar licença para instalar na fachada do prédio sito na Rua do Doutor Barbosa de Castro, número 

cinquenta e cinco, um “ reclame luminoso de posição de fachada” e constituído por letras de harmonia com o projecto 

que junta: - O projecto de reclame luminoso não satisfaz por falta de enquadramento nas características 

arquitectónicas do edifício que, pela sua qualidade, importa não a bastar dar. 

Processo iniciado pelo ofício da Senhora Directora do Museu Nacional de Soares dos Reis, número cento e oito, 

Livro trinta e cinco processo setenta e cinco, de vinte e dois de Março último (registo Geral número dois mil 

quinhentos e sessenta traço setenta e um), contendo um oficio do senhor Presidente da Comissão Instaladora do Museu 

da Cidade, no qual é dado parecer favorável à aceitação da proposta de oferta à cidade do Porto de várias peças 

artísticas, apresentado pelo senhor Lúcio Tomé Teixeira, em nome do proprietário das mesmas Senhor João Sarmento 

Pimentel, há muito fixado no Brasil: - Esta Comissão considera de aceitar a oferta, sem condições, da [?] de honra 

(obra de Teixeira Lopes), de um relógio de ouro e do retrato de autor Loureiro por Columbano, peças que deverão ser 

destinadas ao futuro Museu da Cidade. 

Nada mais havendo a tratar, o senhor […] 
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Ata da reunião ordinária da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, realizada no dia seis de Julho de mil 
novecentos e setenta e um 

Fls. 23 - 25 

 

No dia seis de Julho do ano de mil novecentos e setenta e um, efectuou-se, na sala da Biblioteca da Direcção dos 

Serviços de Urbanização e Obras, no sexto pavimento dos Paços do Concelho do Porto a reunião ordinária da 

Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, sob a presidência do vereador Senhor Doutor Rolando Vanzeller, com a 

presença dos vogais senhores arquitectos Rogério dos Santos Azevedo e David Moreira da Silva, representantes, 

respectivamente, da Escola Superior de Belas Artes do Porto e do Sindicato Nacional dos Arquitectos, Doutor Manuel 

Maria Ramos Pinto Rosas, representante das Associações Culturais ou Grupos de Amigos de Monumentos e[…] mero 

seiscentos e quarenta e seis/ traço setenta e um representado pelo arquitecto José da Cruz Lima, para realização de 

obras interiores e transformação de uma janela do rés do chão um porta e de uma porta em janela, no prédio sito na 

Rua dos Caldeireiros e pertencente ao Doutor Américo Gomes de Sá: - Não há inconveniente na realização da obra em 

causa. 

Recorte do Diário do Norte, de cinco de Maio do ano corrente, intitulado “ Figuras e factos do Porto no 

mármore e no bronze”, referente ao busto de Camilo na Avenida que tem o seu nome, acompanhado de uma 

informação do Senhor Chefe da Repartição dos Serviços Culturais e Sociais número vinte e dois traço setenta e um, 

sobre o assunto (Registo de notícias número trezentos e vinte e sete traço setenta e um): - Esta Comissão apoia 

inteiramente a sugestão apresentada pelo senhor Chefe da Repartição dos Serviços Culturais e Sociais da 

Excelentíssima Câmara Municipal do Porto no sentido de ser prestada “ Homenagem mais válida a Camilo Castelo 

Branco um dos mais lúcidos cronistas do Porto”. 

Estudos relativos à nova implantação e jogo de volumes do novo partido arquitectónico da Biblioteca Pública 

Municipal do Porto: - “ Em princípio esta Comissão concorda com o espírito que informa a solução proposta. […] 
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Ata da reunião ordinária da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, realizada no dia três de Agosto de 
mil novecentos e setenta e um 

Fls. 28v - 33 

 

No dia três do mês de Agosto do ano de mil novecentos e setenta e um efectuou-se, na sala da Biblioteca da 

Direcção dos Serviços de Urbanização e Obras no sexto pavimento dos Paços do Concelho do Porto, a reunião 

ordinária da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, sob a presidência do Vereador Senhor Doutor Rolando 

Vanzeller, com a presença dos vogais Senhora Doutora Maria Emília dos Santos e Silva Amaral Teixeira, 

representante do Museu Nacional de Soares dos Reis, senhores Arquitectos Rogério dos Santos Azevedo e David 

Moreira da Silva, representantes, respectivamente, da Escola Superior de Belas Artes do Porto e do Sindicato Nacional 

dos Arquitectos, Doutor Manuel Maria Ramos Pinto Rosas, representante das Associações Culturais ou Grupos de 

Amigos de Monumentos e Museus do Concelho e Engenheiro Fernando Soares Vieira, chefe de Divisão, que servia de 

Director dos Serviços de Urbanização e Obras, no impedi  

[…] tenta e um traço setenta e um), a sugerir que: alínea a) a estátua de Afonso de Albuquerque que se encontra 

nos Jardins do Palácio de Cristal seja transferida para outro local por exemplo a Rua de Afonso de Albuquerque que 

nasce na Praça de Dom João Teixeira; alínea b) a estátua “Velho Porto, que actualmente se encontra arrumada junto 

do lanço das muralhas fernandinas fosse para o Palácio de Cristal; alínea c) e no lugar donde seria retirada a estátua 

“Velho Porto”, em arranjo a estudar, se colocasse a estátua de Arnaldo Gama: - Esta Comissão dá o seu mais 

entusiástico apoio à sugestão apresentada pelo Senhor Chefe da Repartição dos Serviços Culturais e Sociais no ofício 

número quarenta e cinco traço setenta e um, de vinte de Julho de mil novecentos e setenta e um. 

Obras de arte existentes na “Quinta das Virtudes”, identificadas na informação número trinta e seis traço 

setenta e um, da Senhora Conservadora de Museus, acompanhada de [?] fotografias (Registo Geral número cinco mil 

setecentos e setenta e nove traço setenta e um: - Dado o incontestável valor arqueológico dos motivos escultóricos e de 

outras peças existentes na “Quinta das Virtudes, esta Comissão julga de toda a conveniência que através dos serviços 

municipais competentes sejam desde já tomadas medidas cautelares  para se evitar a sua dispersão e se estude o 

destino a dar-lhes. 

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente propôs que fosse aprovada a minuta da acta para que as 

resoluções tomadas possam ter andamento imediato – o que a Comissão deliberou por unanimidade – e, seguidamente 

declarou encerrada a reunião, eram dezassete horas. De tudo para constar se lavrou a presente acta que, em sinal de 

aprovação vai ser devidamente assinada. Ressalvo as palavras:” causa satisfaz”. E eu, Manuel Apolinário Reis 

Laranjo, Chefe da Secção de Actas, Boletim e Arquivo Geral, a lavrei e subscrevi. […] 
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Ata da reunião ordinária da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, realizada no dia três de Novembro 
de mil novecentos e setenta e um 

Fls. 39 - 43 

 

No dia três do mês de Novembro de mil novecentos e setenta e um, efectuou-se, na sala da Biblioteca da 

Direcção dos Serviços de Urbanização e Obras, no sexto pavimento dos Paços do Concelho do Porto, a reunião 

ordinária da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, sob a presidência do vereador senhor Doutor Rolando 

Vanzeller, com a presença dos vogais Senhora Doutora Maria Emília dos Santos e Silva Amaral Teixeira, 

representante do Museu Nacional de Soares dos Reis, Senhores Arquitectos Rogério dos Santos Azevedo e David 

Moreira da Silva, representantes, respectivamente, da Escola Superior de Belas Artes do Porto e do Sindicato Nacional 

dos Arquitectos, Doutor Manuel Maria Ramos Pinto Rosas, representante das Associações Culturais […] 

[…] mais objectiva dos trabalhos previstos no novo “projecto de arranjo e equipamento para a capela de 

Carlos Alberto”, no Palácio de Cristal, elaborado de acordo com o seu parecer número setenta e sete traço sessenta e 

oito, a Comissão deslocou-se àquele recinto público. 

Com base numa análise pormenorizada da descrição da obra foi emitido, por unanimidade e votação nominal o 

seguinte parecer: -  

Esta Comissão concorda em aceitar na sua generalidade o projecto previsto, sugerindo-lhe no entanto, algumas 

alterações que se passam a referir seguindo a ordenação contida nas medições do referido projecto: - Capítulo 

Primeiro um – a limpeza de todas as cantarias exteriores deverá sê-lo com escova de piassaba e não de arame como 

previsto. Um Cinco. Confirma-se a previsão de demolição das colunas de madeira, sob o coro, e recomenda-se a 

reconstrução unicamente do capitel em cantaria, Um. Sete. Não se considera necessária esta obra, isto é, o tratamento 

das cantarias exteriores com pinturas à base de silicone. Um. Oito. Idem nas cantarias interiores. Um. Nove. As taças 

do alçado municipal deverão ser tratadas unicamente como as cantarias previstas em um, isto é, limpar com escova de 

piassaba e sem pintura. Um. Dez. O cruzeiro deverá ser limpo com as cantarias previstas em um. Um. Isto é, limpo com 

escova de piassaba e sem pintura. Um. Onze. Não se vê vantagem em descolorir as iniciais C A e, antes pelo contrário, 

verifica-se que deveriam, ser evidenciadas as letras das taças da fachada municipal. Capítulo Terceiro. Três. Nove. – 

Não há interesse em [?] a pedra mármore da fachada sul até à face do reboco. Capítulo sétimo. Sete. Um. Não há 

interesse na reposição dos portões e do gradeamento exterior à capela. Sete. Dois. O polimento deverá ser únicamente 

retocado nos painéis em Brecha, Mármore [?] e na parte de [?] do altar. Sete. Três. Na base da imagem de São Carlos 

só deverá ser polida a parte em mármore de Estremoz. 

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente propôs que fosse aprovada a minuta da acta para que os 

processos a que se referem os pareceres emitidos possam ter andamento, imediato - o que a Comissão deliberou por 

unanimidade – e, seguidamente, declarou encerrada a reunião, eram dezasseis horas e trinta minutos. De tudo para 

constar se lavrou a presente acta. […] 
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Ata da reunião ordinária da Comissão Municipal de arte e Arqueologia realizada no dia sete de Dezembro de 
mil novecentos e setenta e um 

Fls. 43v - 45 

 

No dia sete do mês de Dezembro do ano de mil novecentos e setenta e um, efectuou-se na sala da Biblioteca 

Direcção dos Serviços de Urbanização e Obras, no sexto pavimento dos Paços do Concelho do Porto, a reunião 

ordinária da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, sob a presidência do Vereador Senhor Doutor Rolando 

Vanzeller, com a presença dos vogais senhores arquitectos Rogério dos Santos Azevedo e David Moreira da Silva, 

representantes, respectivamente, da Escola Superior de belas Artes do Porto e do sindicato Nacional dos Arquitectos 

Doutor Manuel Maria Ramos Pinto Rosas, representante das Associações Culturais ou Grupos de Amigos de 

Monumentos e Museus do Concelho, Engenheiro José dos Santos Guedes Cardoso, director dos Serviços de 

Urbanização e Obras, e Senhor Doutor Bernardo Xavier Coutinho, representante da Diocese, do Senhor Arquitecto 

Luís Pedro de Lima de Moura Coutinho de Almeida de Eça, Chefe da Repartição de Urbanização da Direcção dos 

Serviços de Urbanização e Obras, na qualidade de assessor, e do Chefe da Secção de Actas, Boletim e Arquivo Geral, 

Manuel Apolinário Reis Laranja, designado, pela Ordem de Serviço número três traço sessenta e sete, da Direcção dos 

Serviços Centrais e Culturais, nos termos do disposto na alínea do número um do artigo trigésimo segundo da 

Organização de Serviços, para assistir às reuniões deste corpo consultivo e lavrar e subscrever as respectivas actas, 

não tendo comparecido, por motivo justificado, a Senhora Doutora Maria Emília dos Santos e Silva Amaral Teixeira, 

representante do Museu Nacional de Soares dos Reis.  

Às catorze horas e trintas minutos, verificada a presença da maioria, o Senhor Presidente declarou aberta a 

reunião, tendo-se procedido imediatamente, à leitura da acta da última reunião ordinária, realizada no dia doze do 

mês findo, que foi aprovada, por unanimidade. 

A seguir entrou-se no período de antes da Ordem do Dia.  

O Senhor Presidente disse que, por ser esta a última vez que tomava parte dos trabalhos das Comissão, não 

podia deixar de pronunciar algumas palavras. Começou por se felicitar por ter presidido, durante quatro anos, à 

Comissão Municipal de Arte e Arqueologia constituída por individualidades com quem travou relações de amizade e 

tem grande respeito e admiração. Depois de ter palavras de simpatia para todos os senhores vogais agradeceu a 

colaboração prestada pelo Senhor Arquitecto Domingues Júnior, relator do Conselho de Estética Urbana e que, nessa 

qualidade esclareceu os assuntos relativos a projectos que por força do Decreto- Lei número cento e sessenta e seis 

traço setenta, teriam de ter parecer fundamentado desta Comissão para serem indeferidos. Fez algumas considerações 

sobre a sobrecarga que trazia para esta Comissão o ter de se debruçar sobre assuntos que no seu entender estavam 

fora da alçada da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia obrigada a pronunciar-se sobre problemas específicos de 

arquitectura mesmo quando tais projectos não respeitavam a construções dentro da zona de interesse arquitectónico.  

Para agradecer as referências elogiosas ao Trabalho dos Senhores vogais e os cumprimentos de despedida 

usaram da palavra os senhores arquitectos Rogério dos Santos Azevedo e David Moreira da Silva que, em termos 

expressivos fizeram o elogio das qualidades intelectuais e morais do Senhor Doutor Rolando Vanzeller que ao retirar-
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se da Comissão deixava grande saudade. O Senhor Arquitecto Moreira da Silva disse, nomeadamente, que se o Senhor 

Doutor Rolando Vanzeller se sentia feliz por ter tido colaboradores leais e dominados pelo espírito de bem servir, 

também ele, e naturalmente, todos os seus colegas se felicitavam por terem tido como presidente a pessoa ilustre do 

Senhor Doutor Rolando Vanzeller. 

Entrou-se, depois, no período da Ordem do Dia. 

A Comissão começou por apreciar, devidamente, os assuntos a que se referem os processos adiante 

identificados, sobre os quais foram emitidos, por unanimidade e votação nominal os seguintes pareceres: - Aditamento 

número vinte e quatro mil duzentos e quarenta traço setenta e um, apresentado, digo, ao projecto número dezanove mil 

trezentos e dezanove traço setenta e um apresentado por Armando Manuel Monteiro Fernandes Magalhães, em 

representação do Banco Fernandes Magalhães, Sociedade Anónima de Responsabilidade Limitada, com sede na Rua 

de Sá da Bandeira, com vista a […] 

Ata da reunião ordinária de 4 de Janeiro de 1972  
Fls. 49v - 54v 

 

No dia quatro do mês de Janeiro do ano de mil novecentos e setenta e dois, efectuou-se, na sala da vereação, no 

sexto, digo, no terceiro pavimento dos Paços do Concelho do Porto, a reunião ordinária da Comissão Municipal de 

Arte e Arqueologia, sob a presidência do Vereador Senhor Doutor Adriano Vasco da Fonseca Rodrigues, com a 

presença dos vogais Senhora Doutora Maria Emília dos Santos e Silva Amaral Teixeira, representante do Museu 

Nacional de Soares dos Reis, Senhores Arquitectos Rogério dos Santos Azevedo e David Moreira da Silva, […] o facto 

desta Comissão ter de se cingir às atribuições que a lei lhe confere, tendo a Senhora Doutora Maria Emília Teixeira, 

depois de vincar a sua qualidade de conservadora de museus da Excelentíssima Câmara, referido que, pela ordem de 

serviço número cento e cinquenta e oito do ano de mil novecentos e setenta e um, da Presidência da Câmara, fora 

constituída, sob a orientação do Senhor Chefe da Repartição dos Serviços Culturais um grupo de trabalho, integrando 

vários funcionários municipais, destinado à recolha e identificação de todos os materiais de interesse histórico, 

arqueológico e artístico ainda existentes na cidade do Porto, com vista à organização de um inventário que possa 

servir de base à estruturação do Museu da Cidade, podendo ainda a sua actividade estender-se à referenciação e 

identificação de quaisquer outros elementos com interesse para o fim em vista, embora existentes fora do Porto. E a 

seguir sublinhou que, dado o facto de a Comissão Municipal de Arte e Arqueologia ser um orgão meramente 

consultivo, cujas atribuições estão rigorosamente definidas no artigo centésimo décimo quarto do Código 

Administrativo, traduzidas em pareceres e sugestões submetidos à apreciação do Excelentíssimo Presidente da Câmara 

os trabalhos, como o que fora cometido ao “Grupo” criado pela já citada Ordem de Serviço, são sempre integrados 

nos serviços municipais. E para mostrar o que no sentido de se salvaguardarem os valores artísticos [? ] Tem sido feito 

pelos serviços municipais, o assessor Senhor Arquitecto Almeida de Eça referindo-se a uma relação de edifícios de 

interesse artístico e histórico, já submetido a apreciação desta Comissão e quer merecer as referências mais 

favoráveis. 
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A seguir pediu a palavra o Senhor Arquitecto Rogério de Azevedo. Depois de breves referências aos laços de 

amizade que o ligam ao senhor Doutor Adriano Vasco Rodrigues e à estima que lhe merece a sua categoria intelectual, 

em seu nome e sua qualidade de vogal mais velho dirigiu cumprimentos de boas vindas ao novo Presidente, 

oferecendo-lhe a mais pronta e leal colaboração de todos os que participam nos trabalhos da Comissão. Terminou por 

se referir, em termos elogiosos, aos propósitos do senhor Presidente no sentido de contribuir, no âmbito das suas 

atribuições de Vereador e Presidente da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia. 

[…]dois: - Não há inconveniente na aprovação do projecto em referência. 

Aditamento número vinte e quatro mil quatrocentos e sessenta e oito, de mil novecentos e setenta e um ao 

projecto número cinco mil setecentos e dezanove, de dez de Março de mil novecentos e sessenta e nove (Licença 

número quinhentos e vinte e três, de dezasseis de Outubro de mil novecentos e sessenta e nove), apresentado por Júlio 

Vieira de Oliveira em representação do Banco de Portugal, com vista à realização de obras no prédio onde está 

instalada a sua Filial, sito na Praça da Liberdade desta Cidade, que consistem no “abaixamento de portas ao nível da 

soleira e criação de uma rampa intermédia no espaço limitado pelo murete de vedação, sendo este reduzido em altura, 

sem grades e constituído por balaústres de pedra provenientes da balaustrada que é retirada: - Não há inconveniente 

na realização das obras projectadas. 

Aditamento número vinte e cinco mil trezentos e setenta de mil novecentos e setenta e um ao ao projecto número 

duzentos e dezoito de mil novecentos e setenta e um, apresentado pelo Doutor André Pinto Teixeira, com vista à 

realização de obras no prédio sito na Rua de São Nicolau, números nove a dezassete: - Não há inconveniente na 

realização das obras pretendidas, de harmonia com o aditamento em referência. 

Estudo de um conjunto escultórico dominado por uma “taça ou espelho de água e jogos de água”,  para funções 

polivalentes, destinado à Praça de Velasquez, da autoria do escultor Charters de Almeida: - O estudo referente ao 

“conjunto escultórico” tem inegável valor artístico e cultural, mas, dado esse valor, terá de ser enquadrado num local 

mais próprio para ganhar mais em dignidade. Seria, pois, de aceitar a sugestão de destinar o “conjunto” ao futuro 

parque da Cidade, onde poderiam ser encontradas as condições convenientes. 

Por último, e em cumprimento do disposto no artigo vigésimo primeiro do Regime Normativo da Constituição e 

Funcionamento das Comissões e Conselhos Municipais Consultivos, a Comissão após breve troca de impressões, 

assentou, por unanimidade em que as suas reuniões ordinárias se realizem na primeira terça-feira de cada mês, pelas 

catorze horas e trinta minutos.  

Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente propôs que fosse aprovada a minuta da acta para que os 

processos a que se referem os pareceres emitidos possam ter andamento imediato - o que a Comissão deliberou por 

unanimidade – e, seguidamente, declarou encerrada a reunião, eram, dezassete horas. De tudo para constar se lavrou a 

presente acta que, em sinal de aprovação, vai ser devidamente assinada. Ressalvo: “citada” “Senhor”, “e para mostrar o 

que no sentido de se salvaguardarem” e “dignidade”. E eu, Manuel Apolinário Reis Laranja, Chefe da Secção de Actas 

Boletim e Arquivo Geral, a lavrei e subscrevi. […] 
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Reunião ordinária de 1 de Fevereiro de 1972  
Fls. 54 – 59v 

 

No dia um do mês de Fevereiro do ano de mil novecentos e setenta e dois, efectuou-se, na sala da Vereação no 

terceiro pavimento dos Paços do Concelho do Porto, a reunião ordinária da Comissão Municipal de Arte e 

Arqueologia, sob a presidência do Vereador Senhor Doutor Adriano Vasco da Fonseca Rodrigues, com a presença dos 

vogais Senhores Arquitectos Rogério dos Santos Azevedo e David Moreira da Silva, respectivamente, representante da 

Escola Superior de Belas Artes do Porto e do Sindicato Nacional dos Arquitectos, Doutor Manuel Maria Ramos Pinto 

Rosas, representante das associações Culturais ou Grupos de Amigos de Monumentos e Museus do Concelho e Doutor 

Bernardo Xavier Coutinho, representante da Diocese, do Senhor Arquitecto Luís Pedro de Lima de Eça, Chefe da 

Repartição de Urbanização dos Serviços de Urbanização e Obras, na qualidade de assessor e do Chefe da Secção de 

Actas, Boletim e Arquivo Geral, Manuel Apolinário Reis Laranja  

[…] Por último, o assessor submeteu a apreciação o processo iniciado por [?] local de “O Primeiro de 

Janeiro” de catorze de Junho do ano findo (Registo de notícias quatrocentos e quarenta e oito traço setenta e um) 

intitulado “ O Porto, Camões e o quarto centenário de “Os Lusíadas”. Depois de lida e ponderada a informação 

prestada pelo senhor Chefe da Repartição dos Serviços Culturais sobre o assunto em causa, na qual se apresentam 

sugestões com vista a fazer-se “algo de projecção por ocasião do quarto centenário da publicação de “Os Lusíadas”, 

foram expostos, pelo Presidente e pelos vogais, vários pontos de vista sobre o que se deveria fazer para comemorar 

dignamente o quarto centenário da publicação de “Os Lusíadas”. Coordenadas todas as sugestões, a Comissão, por 

unanimidade e votação nominal, foi de parecer: Um – que se comemore condignamente esta data tanto mais que a 

Cidade Invicta mereceu nos “Lusíadas” referência especial. Procedendo de acordo com o desejo expresso pelo senhor 

Vereador Hugo Rocha e ainda com o que vem sendo reclamado pela Imprensa local, somos de opinião: alínea a) – Que 

seja erigido um vigoroso monumento aos “Lusíadas”, simbolizando a Portugalidade. Alínea b) – Que tal monumento 

se situe presentemente na zona do Campo Alegre, uma das entradas do Porto; alínea c) – Que tal monumento não seja 

figurativo, mas, essencialmente expressivo e simbólico; alínea d) – Que para a realização deste projecto deverá ser 

aberto concurso público entre os artistas portugueses; alínea e) – Que dado ser impossível estar o monumento 

concluído na data oficialmente proposta para início das comemorações sirva a mesma para realização de uma 

exposição dos trabalhos apresentados. Dois: - É ainda seu parecer: alínea a) – Que a Excelentíssima Câmara 

patrocine um concurso sobre ensaio baseado em qualquer tema tratado em “Os Lusíadas”. Alínea b) – Que igualmente 

patrocine um concurso de artes plásticas dentro dos três níveis escolares (primário, secundário e Superior), para 

integrar a juventude portuense nas comemorações; alínea c) – Que devem ser oportunamente designadas as Comissões 

encarregadas da apreciação e classificação dos trabalhos referidos anteriormente.  

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente propôs que fosse aprovada a minuta da acta para que os 

processos a que se referem os pareceres emitidos, possam ter andamento imediato – o que a Comissão deliberou por 

unanimidade – e, seguidamente, declarou encerrada a reunião, eram dezassete horas. E eu, Maria Jorge van Krieken 

dos Santos Santos Molade Pinho Gomes, nomeada pela Ordem de Serviço número cinco, traço, setenta e um, da 

Direcção dos Serviços Centrais e Culturais, de vinte de Dezembro de mil novecentos e setenta e um, para substituir, 
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nos seus impedimentos, o secretário da Comissão, Senhor Doutor Manuel Apolinário Reis Laranja, Chefe da Secção de 

Actas, Boletim e Arquivo Geral, a lavrei e subscrevi. […] 

Ata da reunião ordinária de sete de Março de mil novecentos e setenta e dois  
Fls. 59v - 62 v 

 

No dia sete do mês de Março do ano de mil novecentos e setenta e dois, efectuou-se, na sala da Vereação, no 

terceiro pavimento dos Paços do Concelho do Porto, a reunião ordinária da Comissão Municipal de Arte e 

Arqueologia, sob a Presidência do Vereador Senhor Doutor Adriano vasco da Fonseca Rodrigues, com a presença de 

todos os vogais, Senhor Doutora Maria Emília dos Santos e Silva Amaral Teixeira, representante do Museu Nacional 

de Soares dos Reis, Senhores Arquitectos Rogério dos Santos Azevedo e David Moreira da Silva, representantes, 

respectivamente, da escola Superior de belas-Artes do Porto e Sindicato Nacional dos Arquitectos, Doutor Manuel 

Maria Ramos Pinto Rosas, representante das Associações Culturais ou Grupos de Amigos de monumentos ou Museus 

do Concelho, Engenheiro José dos Santos Guedes Cardoso director dos Serviços de Urbanização e Obras, Doutor 

Bernardo Xavier Coutinho, representante da Diocese, Senhor Arquitecto Luís Pedro de Lima de Moura Coutinho de 

Almeida de Eça, Chefe da Repartição de Urbanização, na qualidade de assessor, e do chefe de Secção de Actas, 

Boletim e Arquivo Geral, Manuel Apolinário Reis Laranja, designado pela Ordem de Serviço número cinco, traço, 

setenta e um, da Direcção dos Serviços Centrais e Culturais, nos termos do disposto na alínea b) do número um do 

artigo trigésimo segundo da Organização de Serviços, para assistir às reuniões deste Corpo Consultivo e lavrar e 

subscrever as respectivas actas. 

Às quinze horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, tendo-se procedido imediatamente à leitura da 

acta da última reunião ordinária, realizada no dia um de Fevereiro findo, que foi aprovada, por unanimidade. 

Em primeiro lugar, foi presente o ofício número dez, traço, setenta e dois, do Senhor chefe da Repartição dos 

Serviços Culturais, a dar a opinião de que a fonte do Jardim de São Lázaro, monumento nacional, devidamente 

classificado, e como tal insusceptível de ser transferido do local, sem prévia autorização superior, deveria, depois de 

cumprida esta formalidade, “ser desmontada, limpa e recolhida em armazém, com destino ao futuro Museu da Cidade: 

- “Esta – Comissão entende que há toda a conveniência na conservação da fonte de São Lázaro, embora rejeite a 

sugestão do seu armazenamento. Assim, lembra a possibilidade da referida peça ser colocada no claustro da Biblioteca 

Municipal do Porto”. 

Projecto número vinte e seis mil cento e oitenta e oito, traço, setenta e um, apresentado por Augusto Manuel da 

Silveira Assis, em representação da Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto, com vista à realização de 

Obras de construção civil na sede daquela Associação, sita na Rua de Rodrigues Sampaio, número cento e quarenta. 

Ao iniciar-se a apreciação do assunto, o Presidente, senhor Doutor Vasco Rodrigues, declarou que se abstinha de dar 

a sua opinião, e, portanto, de votar o parecer dado que faz parte dos Corpos Gerentes da Associação dos Jornalistas e 

Homens de Letras do Porto. Tendo-se verificado que as opiniões divergiam quanto ao parecer a emitir, foi submetido o 

assunto a votação, com o seguinte resultado: “ Os Vogais, Senhora Doutora Maria Emília Teixeira, arquitecto Rogério 

Azevedo, doutor Manuel Pinto Rosas e Engenheiro Guedes Cardoso deram parecer favorável ao projecto; Os Vogais, 
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Senhores Arquitecto Moreira da Silva e Doutor Xavier Coutinho fizeram a seguinte declaração de voto: o projecto não 

satisfaz por falta de condições estéticas da mansarda projectada no prolongamento da existente. Em face da votação 

foi emitido, por maioria, o parecer de que o projecto em causa satisfaz.” […] 

Ata da reunião ordinária de quatro de Abril de mil novecentos e setenta e dois  
Fls. 63 - 65v 

 

No dia quatro do mês de Abril do ano de mil novecentos e setenta e dois, efectuou-se, na sala da Vereação, no 

terceiro pavimento dos Paços do Concelho do Porto, a reunião ordinária da Comissão Municipal de Arte e 

Arqueologia, sob a Presidência do Vereador, Senhor Doutor Adriano Vasco da Fonseca Rodrigues, com a presença 

dos vogais, Senhores Doutor Manuel Maria Ramos Pinto Rosas, representante das Associações Culturais ou Grupos de 

Amigos de Monumentos ou Museus do Concelho, Arquitectos Rogério dos Santos Azevedo e David Moreira da Silva, 

representantes, respectivamente, da Escola Superior de Belas-Artes do Porto e Sindicato Nacional dos Arquitectos, 

Arquitecto Alberto Simões Rosmaninho, da Repartição de Urbanização da Direcção dos Serviços de Urbanização e 

Obras, na qualidade de assessor, em substituição, por ausência justificada, do Senhor Arquitecto Luís Pedro de Lima 

de Moura Coutinho de Almeida de Eça, chefe da Repartição de Urbanização da Direcção dos Serviços de Urbanização 

e Obras e de Maria Jorge Van Krieken dos Santos Molade Pinho Gomes, segundo oficial da Direcção dos Serviços 

Centrais e Culturais, designada pela Ordem de Serviço número cinco, traço, setenta e um, da mesma Direcção, para 

substituir, nos seus impedimentos, o secretário da Comissão, Senhor Doutor Manuel Apolinário Reis Laranja, Chefe da 

Secção de Actas, Boletim e Arquivo Geral. 

Circular número JN dez, traço, um (sessenta e quatro), de oito de Fevereiro de mil novecentos e setenta e dois, 

da Direcção-Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes que apresenta uma proposta da Junta Nacional de Educação 

no sentido de ser recomendada a colocação de placas indicativas ao longo das estradas, assinalando monumentos ou 

estações pré e proto-históricas: - “ A Comissão Municipal de Arte e Arqueologia toma conhecimento e aplaude a 

iniciativa em causa da Junta Nacional da Educação. 

Nota da Presidência na qual o Senhor Presidente da Câmara se refere à colocação dos bustos existentes na Sala 

da Vereação num lugar mais condigno, submetendo o assunto ao parecer deste Corpo Consultivo: - “ Esta Comissão é 

de parecer que sejam colocados na Biblioteca, recomendando que seja revisto o problema dos plintos, pois não 

condizem com a dignidade que merecem as figuras que representam”.  

Ofício da Repartição de Arborização e Jardinagem, número quarenta e nove, traço, setenta e dois, traço, AJ, 

registo geral número dois mil seiscentos e cinquenta, propondo que seja considerada a possibilidade de se abrir uma 

cancela no Jardim de São Lázaro e ainda de serem reconstruídos os portões que foram retirados por estarem 

apodrecidos: 

 a) – É parecer desta Comissão que não seja aberta mais nenhuma cancela de modo a não alterar a traça 

primitiva deste recinto, parecendo-lhe que os portões voltados à Praça dos Poveiros ou a Morgado Mateus devem 

satisfazer ao fim em vista; 
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b)– Quanto aos portões, havendo na Exposição Comemorativa do Cinquentenário da Viagem Aérea ao Brasil 

uma fotografia dos primitivos que, neste momento, a Comissão não pode consultar, deverá seguir-se esse documento 

para se fazer uma reconstituição histórica tanto quanto possível fiel.” […] 

Ata da reunião ordinária de seis de Junho de mil novecentos e setenta e dois  
Fls. 69 – 75 

 

No dia seis do mês de Junho do ano de mil novecentos e setenta e dois, efectuou-se, na Sala da Vereação, no 

terceiro pavimento dos Paços do Concelho do Porto, a reunião ordinária da Comissão Municipal de Arte e 

Arqueologia, sob a presidência do Vereador Senhor Doutor Adriano Vasco da Fonseca Rodrigues, com a presença dos 

vogais, Senhora Doutora, digo Senhores Doutor Manuel Maria Ramos Pinto Rosas, representante das Associações 

Culturais de Grupos de Amigos de Monumentos e Museus do Concelho, Arquitectos Rogério dos Santos Azevedo e 

David Moreira da Silva, representantes, respectivamente, da Escola Superior de belas artes do porto e do Sindicato 

Nacional dos Arquitectos, Doutor Bernardo Xavier Coutinho, representante da Diocese, do senhor Arquitecto Luís 

Pedro de Lima de Moura Coutinho de Almeida de Eça, Chefe da Repartição de Urbanização, na qualidade de assessor, 

e do Chefe da Secção de Actas, Boletim e Arquivo Geral Senhor Doutor Manuel Apolinário Reis Laranja designado 

pela Ordem de Serviço número cinco, traço, setenta e um, da Direcção dos Serviços Centrais e Culturais, nos termos 

do disposto – na alínea b) do número um do artigo trigésimo segundo da Organização Local do Jornal “ O Século”, de 

vinte e oito de Março de mil novecentos e setenta e dois, registo número duzentos e noventa e nove traço setenta e dois, 

e informação número setecentos e oitenta e três traço setenta e dois, da Repartição de Urbanização, referente à 

colocação de um busto de Raul Dória no Largo do Doutor Tito Fontes: - Esta Comissão concorda com o parecer da 

Repartição de Urbanização, pelo que considera em condições de ser elaborado o estudo conveniente de localização da 

escultura e arranjo do Largo do Doutor Tito Fontes: - Estudo de volumes para o lado poente da Praça de Dom João 

Primeiro apresentado pela Repartição de Urbanização: - Esta Comissão dá o seu parecer favorável ao estudo de 

cérceas para a Praça de Dom João Primeiro. 

Arranjo da Entrada Poente do Túnel Rodoviário da Ribeira, apresentado pela Repartição de Urbanização: - A 

Comissão, apreciando o estudo em causa, e referente ao acesso poente do túnel rodoviário em prolongamento da Rua 

do Infante Dom Henrique, considera-o em condições de ser aprovado. Quanto à localização do motivo decorativo, em 

princípio não vê inconveniente. Esta Comissão considera ainda oportuno sugerir que seria também interessante 

promover-se a elaboração de um estudo para a fase nascente do referido túnel rodoviário. 

Ofício número seiscentos e quarenta e dois traço setenta e dois, do gabinete de História da Cidade, Registo 

geral número três mil trezentos e catorze, propondo uma exploração arqueológica no Monte do Seminário. A Comissão 

tomou conhecimento e vai estudar o assunto no local. 

[…] O vogal Senhor Doutor Bernardo Xavier Coutinho, pedindo a palavra, sugeriu a necessidade de criação de 

um Arquivo Histórico da Cidade, dados os valores históricos que ela possui, que não, só justificam como tomam 

indispensável a existência desse mesmo arquivo. O Senhor Presidente informou ter já apresentado tal sugestão à 

Excelentíssima Presidência da Câmara. 
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Ata da reunião ordinária de quatro de Julho de mil novecentos e setenta e dois  
Fls. 76 - 79 

 

No dia quatro do mês de Julho do ano de mil novecentos e setenta e dois, efectuou-se, na Sala da Vereação, no 

terceiro pavimento dos Paços do Concelho do Porto, a reunião ordinária da Comissão Municipal de Arte e 

Arqueologia, sob a presidência do Vereador Senhor Doutor Adriano Vasco da Fonseca Rodrigues, com presença dos 

vogais, senhores, digo, Senhora Doutora, Maria Emília dos Santos e Silva Amaral Teixeira, representante do Museu 

Nacional de Soares dos Reis, Senhores Doutor Manuel Maria Ramos Pinto Rosas, representante das Associações 

Culturais de Grupos de Amigos de Monumentos e Museus do Concelho, Arquitectos Rogério dos Santos Azevedo e 

David Moreira da Silva, representantes, respectivamente, da Escola Superior de Belas Artes do porto e do Sindicato 

Nacional dos Arquitectos, Doutor Bernardo Xavier Coutinho, representante da Diocese, do senhor Arquitecto Luís 

Pedro de Lima de Moura Coutinho de Almeida de Eça, Chefe da Repartição de Urbanização, na qualidade de assessor, 

e do Chefe da Secção de Actas, Boletim e Arquivo Geral, Senhor Doutor Manuel Apolinário Reis Laranja designado 

pela Ordem de Serviço número cinco, traço, setenta e um, da Direcção dos Serviços Centrais e Culturais, nos termos 

do disposto na 

[…] Pedindo de novo a palavra, o senhor Doutor Bernardo Xavier Coutinho referiu-se à “ Casa dos Vinte e 

Quatro” nos seguintes termos: A chamada “ Casa dos Vinte e Quatro continua no maior abandono. As pedras da 

construção medieval (um edifício gótico de grande valor com duas portas ogívadas) estão no chão, apeadas 

criminosamente. As silvas, nas paredes, são uma vergonha, visíveis claramente da infra-estrutura e do futuro viaduto. 

Convinha apressar a reconstrução do telhado da Capela de São Sebastião que é uma vergonha para o turismo actual. 

Em resposta o senhor Presidente disse que também trataria do assunto, pessoalmente, junto da Excelentíssima 

Presidência da Câmara. […] 
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David Moreira da Silva 
Obras Projetadas no Ateliê na 1ª Fase 

 

1940/43 
 

Fase Datas Tipo de Projeto Localização Cliente 
1ª  1940  Anteplano de urbanização da cidade de Coimbra* Coimbra MOP 

1ª 1940-41 Anteplano de urbanização da Praia de Moledo do 
Minho Moledo MOP – Hidráulica do 

Douro 

1ª 1940-
1942 Primeiros Projetos do Palácio do Comércio Porto Ferreira &Filhos Ld.ª 

1ª 1940-43 Correspondência com várias Câmaras de Angola Angola Várias Câmaras 

1º 1941 - 
1942 Anteplano de urbanização da cidade de Luanda* Luanda MOP C. M. Luanda 

1º 1940/41 Anteprojeto de remodelação do Largo de Infias e 
Monte d’Arcos Braga C. M Braga 

1  1941* Anteplano de urbanização da Vila de Águeda  MOP C.M. Águeda 

1º 1941 Anteprojeto de remodelação dos acessos à cidade 
de Elvas  Elvas C.M.Elvas 

1º 1941 Anteprojeto da Avenida Carmona e abertura da 
muralha Elvas C.M. Elvas 

1ª 1941/19
42 Projeto de Habitação Delfim Vinagre Póvoa Varzim Particular 

1º 1941/19
42 

Anteplano de urbanização das Termas de Monte 
Real Monte Real MOP – Junta de 

Turismo 

1ª 1941-
1942 

Projeto e Anteprojeto de remodelação da zona 
Marginal do Porto Funchal MOP – Junta de 

Turismo 

1º 1942 Estudo/ Projeto de Modificação no edifício do 
Casino da Madeira, rés-do-chão Funchal Junta de Turismo da 

Madeira 

1ª 1942-43 Correspondência  Funchal Junta de Turismo, 
Câmara e particulares 

1º 1943 Esboceto de remodelação da Praça do Município Funchal MOPC – SMU 
1ª 1943 Anteprojeto de construção da Av do Infante Funchal MOP 

2 Moradias e 12 projetos /anteplanos F – fez NF 
 
 
*Em colaboração com Étienne De Gröer 
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David Moreira da Silva e Maria José Marques da Silva Martins Obras projetadas no Ateliê na 2ª Fase 

1943/54 
 

Fase Datas Tipo de Projeto Localização Cliente 

2ª 1943 Projeto de duas moradias geminadas na Av. Álvaro 
Ferreira Luanda Lagos &Irmãos 

2ª 1943-45 Anteplano de urbanização de Gabela Gabela Junta Local de 
Gabela 

2ª 1943/44- 
1944/48 Anteprojeto do Parque da Cidade do Funchal Funchal MOP 

2ª 1944 Anteprojeto de urbanização do Largo da Camacha Madeira Junta Local de 
Turismo 

2ª 1944 -
1944/48 Projeto de Remodelação do Casino do Funchal Funchal Junta de Turismo da 

Madeira 

2ª 1945-51 Projeto de Remodelação do Savoy Hotel Funchal Junta de Turismo da 
Madeira/Empresa 

2ª 1944-1947 Projeto de uma moradia para a Avenida do Infante Funchal Engº Paiva Brites 

2ª 1944-54 Correspondência Funchal 
Junta de Turismo, 
Câmara, Hotel Savoy  
e particular 

2ª 1945 Anteplano de Urbanização de Águeda Aveiro CMA 
2ª 1945- 53 Anteplanos de Urbanização de Aveiro Aveiro CMA - MOP 
2ª 1949-55 Anteplano de Urbanização de Amares Amares  

2ª 1950 Projeto, pormenorização, direção de obras: Monumento 
Dr. Lourenço Peixinho Aveiro CMA 

2ª 1947-54 Anteplano de Urbanização de S. Jacinto S. Jacinto CMA 
2ª 1944-48 Correspondência S. Pedro do Sul  
2ª  1944-45 Anteplano de Urbanização de Paredes Paredes CMP-MOP 
2ª  1946-55 Anteplano de Urbanização de Valongo Valongo CNV -2ª 
2ª 1943/44 Anteplano de Urbanização de Matosinhos Matosinhos C. M. Matosinhos 
2ª 1943-44 Correspondência com a Câmara Matosinhos C. M. Matosinhos 
2ª 1945-46 Projeto Oficina de reparações navais Parry and Son Matosinhos Particular 

2ª 1947 Projetos de Casas de renda Económica aldeias de 
Gondim e Cruz de Pau Matosinhos C. M. Matosinhos 

2ª 1953 Padrão Comemorativo do 1º centenário da Vila de 
Matosinhos Matosinhos C. M. Matosinhos 

2ª 1953 Projeto de Casa de Chá da Boa Nova em Leça da 
Palmeira Matosinhos C. M. Matosinhos 

2ª 1937-1953 Sede, edifícios e Oficinas da SCPOPP Porto SCPOPP 
2ª 1944 Ampliar prédio na R. Sá da Bandeira Porto António Vinagre 
2ª 1944/1954 Projeto do Palácio do Comércio Porto Ferreira &Filhos Ld.ª 

2ª 1948-50 Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular – direção 
de obras Porto CMP 

2ª 1948 Garagem na rua de Alferes Malheiro e Muro da 
Trindade Porto José do Nascimento 

Loureiro 

2ª 1948 Abrir Portal e altear parede na Rua Anselmo 
Braancamp Porto SCPOPP 

2ª 1948-52 Demolição de casas e construção de Prédio de 
Rendimento na R. Fábrica Porto Sebastião Alves 

Ferreira 
 1951 Anteplano de Urbanização de Chaves   
 1948 Obras no Palácio do Conde de Vizela /andar a construir Porto Conde de Vizela 
2ª 1948-1949 Construir Portão e Muro na Quinta de Serralves Porto Conde de Vizela 
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David Moreira da Silva e Maria José Marques da Silva Martins Obras projetadas no Ateliê na 2ª Fase 

 1943/54 

Fase Datas Tipo de Projeto Localização Cliente 
2 1949-50 Demolir casa e construir habitação unifamiliar na Rua 

da Constituição Porto Carlos Alberto Rocha 

2ª 1949-52 Construção de Prédio de Rendimento - R N.ª Sr.ª de 
Fátima nºs 434- 432 Porto SCPOPP 

2ª 1951 Garagem com entrada pela rua Latino Coelho Porto D. Júlia Lopes 
Martins 

2ª 1951-52 Oficina de Reparações de automóveis – R. Visconde 
Setúbal Porto Maria José M. da 

Silva Martins 

2ª  1951-52 Demolir casa e construir uma moradia com anexos na 
R. da Alegria Porto D. Joaquina Gomes 

2º 1951-52 Arranjo e vedação do adro de N.ª Sr.ª da Conceição  Porto 

Monsenhor Manuel 
de Matos e silva 
soares de Almeida, 
pároco  

2ª 1953 Arranjo Geral e pormenorização do adro da Igreja N.ª 
Sr.ª Conceição Porto Delfim Ferreira 

2ª 1953-54 Desenho do mobiliário para o ateliê do Palácio do 
Comércio Porto Maria José e David 

Moreira da Silva 

2ª 1954 Construção de claraboia para edifício na rua Cândido 
dos Reis nº 130 Porto  

2ª 1944-45 Anteplano de Urbanização das Termas do Gerês Braga Junta de Turismo do 
Gerês – M.O.P. 

2ª 1944 Paiva Brites   
2ª 1945-51 Anteplano de Urbanização de Chaves Chaves  

 

2ª 1954 Reconstrução parcial de um prédio da Travessa das 
Almas nº 22 Porto 

Catarina Amélia 
Lopes Martins da 
Rocha 

2ª 1944-54 Correspondência Amares CMA- MOP 
2ª 1944 Quinta de Cantim Barcelos Delfim Vinagre 
2ª 1945-51 Anteplano de Urbanização de Barcelos Barcelos CMB - MOP 
2ª 1947 Arranjo Geral do Campo da Feira Barcelos - CMB 

2ª 1948 Projeto e Direção de Obras da Esplanada sobre o 
Cávado Barcelos CMB 

2ª 1945-54 Correspondência Braga Confraria de Nª Sr. 
Monte Sameiro 

2ª 1946 Projeto do Centro Apostólico Braga Confraria de Nª Sr. 
Monte Sameiro 

2ª 1947 Anteprojeto do conjunto do Santuário da Nª Sr.ª do 
Monte Sameiro 

Braga Confraria de Nª Sr. 
Monte Sameiro 

2ª 1947-63 Anteprojeto do conjunto do Santuário da Nª Sr.ª da 
Conceição do Monte Sameiro Braga Confraria de Nª Sr. 

Monte Sameiro 
2ª 1948-49 Avenida Monumental do Padre Martinho – Santuário 

do Sameiro 
Braga Confraria de Nª Sr. 

Monte Sameiro 

2ª 1949 Projeto do Cruzeiro Monumental Braga Confraria de Nª Sr. 
Monte Sameiro 

2ª 1949 Construção de duas capelas laterais do templo de Nª Srª 
do Sameiro Braga Confraria de Nª Sr. 

Monte Sameiro 

2ª 1949 Empreitada para a fundição em Bronze de vários 
motivos arquitetónicos para as capelas laterais Braga Confraria de Nª Sr. 

Monte Sameiro 

2ª 1949 Construção de Esplanada 1ª fase Braga Confraria de Nª Sr. 
Monte Sameiro 

2ª 1949 Avenida do Padre Martinho Braga Confraria de Nª Sr. 
Monte Sameiro 

2ª 1949 
Concurso de Adjudicação da Empreitada de 
Impermeabilização da cobertura da cripta e respetivos 
anexos 

Braga Confraria de Nª Sr. 
Monte Sameiro 

2ª 1949 Concurso de Adjudicação da Empreitada de 
regularização dos pavimentos interiores e exteriores. Braga Confraria de Nª Sr. 

Monte Sameiro 
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David Moreira da Silva e Maria José Marques da Silva Martins Obras projetadas no Ateliê na 2ª Fase 

 1943/54 

Fase Datas Tipo de Projeto Localização Cliente 
2ª 1949-50 Casa Mista de habitação e comércio na R. Eça de 

Queirós Braga Fernando da Costa 
Vilaça 

2ª 1949-52 
Construção de duas capelas laterais do Templo do 
Santuário, Fundição em bronze de motivos 
arquitetónicos para as capelas laterais 

Braga Confraria de Nª Sr. 
Monte Sameiro 

2ª 1952 Anteprojeto do Edifício para a Colónia Infantil de Nª 
Srª do Sameiro 

Braga Confraria de Nª Sr. 
Monte Sameiro 

2ª 1953 Projeto do Túnel sob o Escadório Monumental Braga Confraria de Nª Sr. 
Monte Sameiro 

2ª 1953 Muro de Suporte do Adro Braga Confraria de Nª Sr. 
Monte Sameiro 

2ª 1953-1954 Projeto dos Monumentos à Virgem e Sagrado Coração 
de Jesus  

Braga Confraria de Nª Sr. 
Monte Sameiro 

 1954 Monumento ao Papa Pio XI Braga Confraria de Nª Sr. 
Monte Sameiro 

2ª 1945-54 Correspondência Guimarães CMG 

2ª 1948-54 Correspondência Guimarães Sociedade Martins 
Sarmento 

2ª 1948-55 Conclusão do Mercado de Guimarães: fachadas, 
plantas, cortes. 

Guimarães CMG-MOP 

2ª 1949-53 Anteplano de Urbanização de Guimarães e Aditamento Guimarães CMG -MOP 

2ª 1951-53 
Projeto para o edifício da Sociedade Martins Sarmento: 
corte longitudinal e transversal da escadaria; plantas do 
r/ch e primeiro andar, cobertura da escadaria 

Guimarães SMS-MOP 

2ª 1949-54 Obras de conclusão do edifício da Sociedade Martins 
Sarmento 

Guimarães SMS - MOP 

2ª 1954-64 Correspondência Guimarães SMS 
2ª 1952-54 Correspondência Guimarães Irmandade de S. 

Torcato 
2ª 1953 Escadaria em frente à Igreja da Penha Guimarães Irmandade  Nª Srº do 

Carmo da Penha 
2ª 1952-54 Correspondência  Guimarães Irmandade de S. 

Torcato 
2ª 1953-54 Casa dos Milagres no Templo de S. Torcato Guimarães Irmandade de S. 

Torcato 
2ª 1953 Projeto do Miradouro Abrigo de António Lima Guimarães Junta de Turismo 

Local da Penha 
2ª 1953 Anteplano de Urbanização de Vizela Vizela CMG 
2ª 1954 Anteplano de Urbanização das Taipas Taipas CMG 
2ª 1949 Anteplano de Urbanização e Elvas Elvas CME 
2ª 1952 Projeto do monumento a Dr. Lourenço Peixinho Aveiro CMA 
2ª 1952 Projeto do monumento a Gustavo Ferreira Pinto Bastos Aveiro CMA 
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David Moreira da Silva e Maria José Marques da Silva Martins Obras projetadas no Ateliê na 3ª Fase 
 

1954/1964 
 

Fase Data Tipo de Projeto Localização Cliente 
3ª 1955-57 Anteplano de Urbanização de Amares – 2ª remodelação Amares  

3ª 1955-64 Correspondência Braga Confraria de Nª Sr. 
Monte Sameiro 

3ª 1955-56 Pórtico dos Doutores Marianos Braga Confraria de Nª Sr. 
Monte Sameiro 

3º 1955-64 Escadório Monumental, Braga Confraria de Nª Sr. 
Monte Sameiro 

3ª 1956 Porta dos Quatro Doutores da Igreja e Monumentos à 
Virgem e Sagrado Coração Braga Confraria de Nª Sr. 

Monte Sameiro 

 1956-64 Projetos do Escadório Monumental Braga Confraria de Nª Sr. 
Monte Sameiro 

3ª 1957 Monumento ao Padre Martinho Braga Confraria de Nª Sr. 
Monte Sameiro 

3ª 1960 Projeto da Porta de Acolhimento e Alameda dos 
Peregrinos: Planta parcial e Fonte Monumento. Braga Confraria de Nª Sr. 

Monte Sameiro 

3ª 1961 Projetos de Cripta e Altar Campal 1 fase Braga Confraria de Nª Sr. 
Monte Sameiro 

3ª 1961 Projeto das Obras Complementares do Escadório 
Monumental Braga Confraria de Nª Sr. 

Monte Sameiro 

3ª 1961-62 Projetos de Esplanada (2ª fase) e Altar Campal (1ª fase) Braga Confraria de Nª Sr. 
Monte Sameiro 

3ª 1964  Centro Apostólico (Obra de pedreiro e betão armado) Braga Confraria de Nª Sr. 
Monte Sameiro 

3ª 1964 Planta de localização, fachada nordeste, fachada sudoeste Braga Confraria de Nª Sr. 
Monte Sameiro 

3ª 1955/63 Adega Quinta de S. Roque Vieira do 
Minho 

Carlos Ortigão de 
Oliveira 

3ª 1954 Projeto do novo Escadório e alargamento lateral do adro 
do Templo de S. Torcato Guimarães Irmandade de S. 

Torcato 
3ª 1954-62 Obras no Palácio da SMS Guimarães SMS-MOP 

3ª 1964 

SMS Arranjo de conjunto da sala de Leitura e sanca 
luminosa, Mobiliário Diverso, Planta do Museu e portões 
de acesso, vitrinas para o Museu de Etnografia, lustres 
para o teto da Galeria dos Passos Perdidos 

Guimarães SMS 

3ª 1954-64 Correspondência Guimarães CMG 
3ª 1954-64 Correspondência Guimarães SMS 

3ª 1954 Planta do Templo Guimarães Irmandade de S. 
Torcato 

3ª 1954-64 Obras complementares do Zimbório da igreja Guimarães Irmandade de S. 
Torcato 

3ª 1957 Aditamento do Anteplano de Urbanização de Guimarães Guimarães CMG 

3ª 1957-58 Projeto do Miradouro – Abrigo António Lima Guimarães Junta de Turismo Local 
da Penha 

3ª 1955-64 Correspondência Guimarães Irmandade de S. 
Torcato 

3ª 1964 Projeto do subposto da GNR em A. Torcato Guimarães Irmandade de S. 
Torcato 

3ª 1959-64 Anteplano de Urbanização de Vizela - esboceto Vizela CMG 
3ª 1955 Anteplano de Urbanização de S. Jacinto   
3ª 1955-61 Correspondência Aveiro CMA 
3ª 1956 Anteplano de Urbanização de Cacia Sarrazola Aveiro CMA 

3ª 1957 Anteprojeto de uma Fonte Luminosa para a praça 
Marquês de Pombal Aveiro CMA 

 1957/58 Urbanização do Bairro Dr. Álvaro Sampaio Aveiro CMA 
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David Moreira da Silva e Maria José Marques da Silva Martins Obras projetadas no Ateliê na 3ª Fase 
 

1954/1964 
 

Fase Data Tipo de Projeto Localização Cliente 

3ª 1957-58 Projeto, pormenorização, direção de obras: Monumento a 
Gustavo Ferreira Pinto Basto Aveiro CMA 

 1958-61 Anteplano de Urbanização da Cidade de Aveiro Aveiro  CMA 

3ª 1955-56 Prédio de Rendimento Largo da Porta Nova  Barcelos José de Bessa e 
Meneses 

 1955 Anteplano de Urbanização de S. Jacinto S. Jacinto CMA? 

3ª 1955-56 Prédio de Rendimento no gaveto de António Barrosa e 
Barjona de Freitas Barcelos Maria José Marques da 

Silva Martins 
3ª 1963 Esboceto Geral de Urbanização de Barcelos Barcelos CMB-MOP 

3ª 1963 Duas moradias Térreas em Airó Barcelos 

Maria de Lourdes 
Ramos de Oliveira e 
Agostinho Dias 
Ferreira 

3ª 1960 Moradia ma Quinta da Balsa Maia José Moreira da Silva 

3ª 1958-59 Uma moradia no Lugar do Forno Rio Tinto Sociedade Cooperativa 
a Casa Lusitana 

 

3ª 1956/63 Processo de construção da Ponte Móvel Matosinhos CMM 

3ª 1956-59 Projeto de pracetas e de acessos ao viaduto do Porto 
Comercial de Leixões Matosinhos CMM 

3ª 1958-59 Pracetas e arruamentos de acesso ao viaduto móvel do 
porto de Leixões Matosinhos  

3ª 1960 Projeto dos arruamentos da Zona da Igreja da Sr.ª da Matosinhos CMM 

3ª 1954 
Obras de remodelação do 2ª andar e vãos do telhado, R. 
do Paraíso nº 217 e escada desde o r/ch até ao vão do 
telhado, pavimentos. 

Porto  

3ª 1954-55 Prédio para duas famílias na R. Pedro Hispano nºs 1156-
1174 Porto Carlos Alexan. T. 

Barbosa 

3ª 1952-61 Patronato dos Pobrezinhos anexo à Igreja da Nossa Sr.ª 
da Conceição Porto 

Comissão Fabriqueira 
Ig. de Nª Srª da 
Conceição – Mons. 
Matos e Silva 

3ª 1954-64 Sede da SCPOP Porto SCPOPP 
3ª 1957 Projeto do Mostruário para feira Industrial  Novinco 

3ª 1959-61 Obras de remodelação parcial de escada e duas salas do 
1º andar R. Stº António nº 63 Porto Júlia Lopes Martins 

3ª 1960-64 Demolir casa, construir prédio de rendimento R. da 
Constituição nºs 1304 a 1310 Porto Engª António Ferreira 

de Andrade 
3ª 1963-64 Construção de uma Torre Residencial na Rua D. João IV Porto SCPOPP 
3ª 1958-59 Projeto de Habitação a construir em Rio Tinto Gondomar António Ferreira Dias 

3ª 1960-61 Prédio de Rendimento no gaveto da Rua da Conceição e 
Largo Alberto Pimentel 

S. João da 
Madeira Dr. Flores Santos Leite 

 1955 Anteplano de Urbanização de Valongo Valongo CMV 

3ª 1962-
1964 Anteprojeto dos Paços do Concelho Valongo CMV 

3ª 1957 Garagem Maia José Moreira da Silva 
3ª 1960 Moradia na Quinta da Balsa Maia José Teixeira da Silva 
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David Moreira da Silva e Maria José Marques da Silva Martins Obras projetadas no Ateliê na 4ª Fase 
 

1965/1997 
  

Fase Datas Tipo de Projeto Localização Cliente 
4ª 1965 Projeto de remodelação do Paço de Vilar de Perdizes  Vilar Perdizes  

4ª 1966 
Centro Apostólico: Obras de Eletricidade, 
Aquecimento, pedreiro (2ª fase), Serralharia, 
Picheleiro. 

Braga Confraria de Nª Sr.ª 
Monte Sameiro 

4ª 1968 Desenhos de mobiliário do Centro Apostólico Braga Confraria de Nª Sr.ª 
Monte Sameiro 

4ª 1968 

Corte transversal da capela, grades de ferro e escada 
de acesso ao 1º subsolo, balaustrada do coro, corpo 
central da fachada nordeste, pavimentação do claustro 
1º andar do corpo nº 2 

Braga Confraria de Nª Sr.ª 
Monte Sameiro 

4ª 1964/69 Centro Apostólico do Sameiro  Braga Confraria de Nª Sr.ª 
Monte Sameiro 

4ª 1965-81 Correspondência Braga Confraria de Nª Sr.ª 
Monte Sameiro 

4ª 1968 Concurso para Adjudicação da Obra de Pavimentação 
Parcial do Centro Apostólico Braga Confraria de Nª Sr.ª 

Monte Sameiro 

4ª 1968 Desenho de Mobiliário para o centro Apostólico Braga Confraria de Nª Sr.ª 
Monte Sameiro 

4ª 1973 

Concurso público para arrematação da Empreitada da 
construção dos Muros de Suporte que interligam os 
Muros de suporte das Esplanadas média e Superior, 
aterros da artéria de ligação desta Esplanada à Av. Do 
Padre Martinho. 

Braga Confraria de Nª Sr.ª 
Monte Sameiro 

4ª 1973/77 
Projeto de Cripta (2º fase) e Altar Campal (3ª fase), 
aditamento (em construção em 1977) e Grande 
Esplanada - Aditamento 

Braga Confraria de Nª Sr.ª 
Monte Sameiro 

4ª 1973-77 Aditamento do Projeto da Grande Esplanada e cripta 
(2ª fase) Braga Confraria de Nª Sr.ª 

Monte Sameiro 

4ª 1976-77 
Cripta e Altar Campal – Regularização dos 
pavimentos interiores sobre a cripta da Basílica e 
anexos 1ª fase 

Braga Confraria de Nª Sr.ª 
Monte Sameiro 

 1977 Obras complementares de Serralharia Braga Confraria de Nª Sr.ª 
Monte Sameiro 

4ª 1978 

Projeto de Escadas de ligação da Nave à Cripta, 
projeto do relicário do Padre Martinho, Planta de 
Localização da Escadaria interior entre a Basílica e a 
Cripta, altar da cripta 

Braga Confraria de Nª Sr.ª 
Monte Sameiro 

4ª 1978 Obras complementares de marmorista e pedreiro Braga Confraria de Nª Sr.ª 
Monte Sameiro 

4ª 1978 Obras complementares: confessionários, obra de 
cantaria e mármores. Braga Confraria de Nª Sr.ª 

Monte Sameiro 

4ª 1978 Obras complementares de Trolha Braga Confraria de Nª Sr.ª 
Monte Sameiro 

4ª 1979 Portas das Capelas Penitenciais da Cripta Braga Confraria de Nª Sr.ª 
Monte Sameiro 

4º 1965-68 Correspondência Guimarães SMS 
4ª 1965-70 Correspondência Guimarães CMG 

4ª 1965-92 Correspondência  Guimarães Irmandade de S. 
Torcato 

4ª 1966-68 
Candelabros para o Salão Nobre, Lampiões para a 
escada de acesso ao Claustro, Guarda-vento do 
Vestíbulo 

Guimarães Sociedade Martins 
Sarmento 

4ª 1973-
1980 

Obras complementares de construção do zimbório da 
igreja Guimarães Irmandade de S. 

Torcato 
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David Moreira da Silva e Maria José Marques da Silva Martins Obras projetadas no Ateliê na 4ª Fase 
 

1965/1997 
  

Fase Datas Tipo de Projeto Localização Cliente 

4ª 1974 Construção de um prédio de rendimento misto 
residência Comércio R. Cândido dos Reis Amarante Maria José Lago 

Cerqueira 
4ª 1974 Supermercado Domus. Amarante UNICOOP 

4ª 1969-73 
Construção do Edifício-Torre Miradouro: Albergaria, 
Restaurante, decoração, mobiliário, Supermercado 
Domus. 

Porto SCPOPP 

4ª 1969 Restaurante Miradouro Portucale, ampliação Porto SCPOPP 

4ª 1964-65 Remodelação do prédio no ângulo das Ruas Ferreira 
Borges e Comércio do Porto Porto  

4ª 1972 Supermercado na Rua da Alegria nº 586-594 Porto  

4ª 1975 
Projeto de construção de três prédios de rendimento 
plurifamiliar nos terrenos das casas n´ºs 330 e 44 da 
Praça Marquês de Pombal 

Porto Maria José Marques 
da Silva Martins 

4ª 1973-1975 Três blocos Mistos residência/comércio, R. Anselmo 
Braancamp Porto SCPOPP 

4ª 1975 Remodelação de águas-furtadas na R. 31 de Janeiro nº 
63 Porto  

4ª 1975-889 Remodelação de águas-furtadas na R. 31 de Janeiro nº 
61   

4ª 1981-95 Construção de prédio misto de habitação e comércio na 
Av. Brasil, Rui Barbosa e rua de Gondarém Porto Carlos Marques 

&Sobrinho Ld.ª 
4ª 1987 Glorieta do Largo José Marques da Silva Porto  
4ª 1989 Academia José Moreira da Silva Porto  
4ª 1971-92 Projeto de Prédio Misto da R. Padre Cruz Porto  D. Júlia Lopes Martins 

4ª 1967-68 Oficina de confeção de artigos para escritório EN13 Maia 
Manuel Baptista 
Barros e Zeferino 
Mendes Leal 

4ª 1971-72 Projeto de Quinta em Ponte do Moreira Maia 
Delmina Sampaio 
Mourão de Carvalho e 
Sotto Mayor 

4ª 1974 Novas oficinas de serração/polimento de granito Ponte 
do Moreira Maia SCPOPP 

4ª 1975 Moradia Quinta da Balsa Maia Virgílio Pereira da 
Silva 

4ª 1976-1997 Conjunto de edifícios Bloco Mistos em Valbom Valbom SCPOPP 
4ª 1962-71 Anteprojeto dos Paços do Concelho Valongo CMV 

4ª 1965 Moradia Unifamiliar, Av. António Henriques S. João da 
Madeira 

Dr. Miguel de Barros 
Leite 

4ª 1982-92 
Projeto para o Centro Comercial Almirante Reis a 
construir em substituição de um prédio que tinha os nºs 
64 a 64 E 

Lisboa Maria José Marques 
da Silva Martins 

4ª 1965 Projeto de Habitação Setúbal 

Dr. Francisco Alberto 
Corrêa Figueira 
presidente de 
Administração da 
Companhia Elétrica do 
Alentejo e Algarve 
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Anteplano de Urbanização da cidade de Aveiro – [PEÇAS DESENHADAS] 
 

 

FIMS/MSMS/pd07867 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                            Porto, Novembro de 1945 
 
 
 

FIMS/MSMS/2478 FIMS/MSMS/pd07892 
 

Anteplano de Urbanização da cidade de Aveiro 
(Aditamento) Gráfico representando o crescimento 
populacional em Aveiro e no país. 

FIMS/MSMS/pd07917 
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Anteplano de Urbanização da cidade de Aveiro- [PEÇAS DESENHADAS] 
 

 

 

C.M.A. – Extracto do Anteplano de Urbanização. 
Escala 1/1000 
FIMS/MSMS/pd0876 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anteplano de Urbanização da cidade de Aveiro – 

Perfis Transversais Tipo dos Arruamentos 
Escala: 1/200 

Porto, 6 de Setembro de 1948 

 

 

 

 

 

 
 

 

C.M.A. – Extracto do Anteplano de Urbanização 
da Cidade 

Escala: 1/1000 
Porto, 1/3/1957 

FIMS/MSMS/pd07905 

Planta Geral de Urbanização de Aveiro 
Escala 1/1000 
FIMS/MSMS/pd07868 
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Anteplano de Urbanização da cidade de Aveiro - [PEÇAS DESENHADAS] 
 

Anteplano de Urbanização da Cidade de Aveiro – Principais Centros de População da Zona Litoral e seu Rebordo Montanhoso  

 

FIMS/MSMS/pd07914 
 

Anteplano de Urbanização da Cidade de Aveiro – Gráfico da Frequência dos Ventos  

 

Anteplano de Urbanização da Cidade de Aveiro  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIMS/MSMS/pd07918 

O Antigo Litoral entre Espinho e o Cabo Mondego 
segundo a carta geológica de Delgado e Choffat. 

Posições da Barra desde 1200 até 1756 

FIMS/MSMS/pd07919 
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Anteplano de Urbanização da cidade de Aveiro - [PEÇAS DESENHADAS] 
 

 
Malha Viária Principal do Centro de Aveiro 

Escala: 1:10000. 
FIMS/MSMS/2478-0057 

 
Extracto do Esquema Rodoviário da cidade de Aveiro 

Escala: 1:10000. 
FIMS/MSMS/2478-0067 

 

  
 
                 
 
 
 
 
 

 

 

Malha Viária Principal do Centro de Aveiro 
Escala 1:10000 

FIMS/MSMS/2089-pd07925 

C.M.A. – Extracto do Esquema da cidade de 
Aveiro 

Escala 1:1000 
Porto, 18 de Maio de 1959 

FIMS/MSMS/2089-pd07916 
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Anteplano de Urbanização da cidade de Aveiro - [PEÇAS DESENHADAS] 
 

C.M.A. – Extrato do Anteplano de Urbanização – Sugestão de Talhonamento – Escala 1:1000 – Porto, 29 de Agosto de 1958 

 

 

 

 

 

 

FIMS/MSMS/pd07885 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.M.A. – Extrato do Anteplano de Urbanização – Escala 1/1000 – Porto, 5/8/1957 

 

FIMS/MSMS/pd07896 

 

FIMS/MSMS/pd07886  
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Anteplano de Urbanização da cidade de Aveiro - [PEÇAS DESENHADAS] 
 

C.M.A. – Extrato do Anteplano de Urbanização – Escala 1/1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIMS/MSMS/pd07899 

C.M.A. – Extrato do Anteplano de Urbanização da cidade – Escala 1/1000 – Porto, 12 de Junho de 1958 

     FIMS/MSMS/pd07912 

C.M.A. – Extrato do Anteplano de Urbanização – Rua do Rato – E.N. Nº 16-1 – Escala 1/1000 

  

 

 

 

FIMS/MSMS/pd07900 
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Anteplano de Urbanização da cidade de Aveiro - [PEÇAS DESENHADAS] 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

FIMS/MSMS/pd07889 

Seção de Finanças - Aveiro 

 

 

 

 

 

 

 

FIMS/MSM/pd07842 

 

Bando de Portugal – Aveiro – Escala 1:500 

  

FIMS/MSMS/pd07843                     FIMS/MSMS/pd07898 
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Anteplano de Urbanização da cidade de Aveiro - [PEÇAS DESENHADAS]            

 

C.M.A. - Hotel Arcada – Aveiro – Alçado Principal e Alçados Laterais – Escala 1:500 

 

 

 

 

 

 

 

  FIMS/MSMS/pd07871                    FIMS/MSMS/pd07844 

C.M.A. - Cine – Teatro Aveirense (Alçado Sul e Alçado Nascente) - Escala 1:500 

 

FIMS/MSMS/pd07862 

C.M.A. – Extrato do Anteplano de Urbanização (Zona do Museu) – Escala 1:100 

 

FIMS/MSMS/pd07847 
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Anteplano de Urbanização da cidade de Aveiro - [PEÇAS DESENHADAS] 

 

C.M.A. – Cópia do Arranjo da Avenida do Seminário 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

FIMS/MSMS/pd07853 
 

C.M.A. – Igreja de S. Domingos (Sé) – Escala 1:500 

 
 

FIMS/MSMS/pd07865      FIMS/MSMS/pd07906 

C.M.A. – Estudo de Alargamento da Travessa da Corredoura Escala 1:1000 – Março 1954 
  

FIMS/MSMS/pd07894                     FIMS/MSMS/pd07895 
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Anteplano de Urbanização da cidade de Aveiro - [PEÇAS DESENHADAS] 

 

C.M.A. – Monumento ao Soldado Reconhecido na Avenida do Dr. Lourenço Peixinho-Escala 1/500 

 

FIMS/MSMS/pd07902 

C.M.A. – Monumento ao Dr. José Estevão na Praça da República - Monumento ao Dr. Joaquim de Melo Freitas – Escala 1/500 

 

FIMS/MSMS/pd08536 

C.M.A. – Sugestões para o perfil transversal da artéria paralela á Avenida Dr. Lourenço Peixinho – Escala 1/200 – Porto, 
26/10/1959 

 

FIMS/MSMS/pd07883 
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Anteplano de Urbanização da cidade de Aveiro - [PEÇAS DESENHADAS] 
 

Aveiro – Estudo da Nova Ligação à Av. Do Dr. Lourenço Peixinho – Escala 1/1000 

 

FIMS/MSMS/pd07879 

C.M.A. – Perfil Transversal da Rua Paralela à Avenida do Dr. Lourenço Peixinho – Escala 1:200 – Porto, 31 de Março de 1955 

 

FIMS/MSMS/pd07890 

C.M.A. – Planta do Quarteirão Norte – Poente da Avenida do Dr. Lourenço Peixinho – Escala 1/1000 – Porto, 14/11/1957 

 

FIMS/MSMS/pd07904 
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Anteplano de Urbanização da cidade de Aveiro - [PEÇAS DESENHADAS] 
 

Plano de Urbanização da cidade de Aveiro – Perfil Transversal da Rua do Cabouço – Escala  
1/200 

 

 

 

 

 

 

 

S. Jacinto – Perfil Transversal da Avenida Marginal – Escala 1/200 – Porto, 15/8/1948 

 

FIMS/MSMS/pd07922 

C.M.A. – Ampliação do Bairro dos Pescadores de S. Jacinto solução B – Escala 1/2000 – Porto, 16 de Fevereiro de 1957 

 

 

FIMS/MSMS/pd07921 

FIMS/MSMS/pd07923 
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Anteplano de Urbanização da cidade de Aveiro - [PEÇAS DESENHADAS] 
 

 

C.M.A. – Extrato do Anteplano de Urbanização de S. Jacinto – Escala 1/1000 – Porto, 8/4/1952 

 

FIMS/MSMS/pd07924 
 

Câmara Municipal de Aveiro – Mercado – Escala 1/500 
 

 
 

FIMS/MSMS/pd07841 
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Anteplano de Urbanização da cidade de Aveiro - [PEÇAS DESENHADAS] 
 

C.M.A. – Área Adjacente ao Mercado de Manuel Firmino – Escala 1/500 
 

 

FIMS/MSMS/pd07852 

C.M.A. – Feira de Março – Escala 1/200 – Porto, 3/1/1956 

 

 

 

 

 

 

FIMS/MSMS/pd07849              FIMS/MSMS/pd07860 

 

C.M.A. – Sugestão para o Canil – Escala 1/200 – Porto, 28/12/1956 

   

Lisandra
Texto digitado
               FIMS/MSMS/pd07854
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Anteplano de Urbanização da cidade de Aveiro - [PEÇAS DESENHADAS] 

 

C.M.A. – Edifício no Gaveto da Avenida do Dr. Lourenço Peixinho e Rua de Viana do Castelo – Escala 1/500 
 

 

FIMS/MSMS/pd07861 

C.M.A. – Edifício no Topo da Avenida Dr. Lourenço Peixinho 
 

 

FIMS/MSMS/pd07863 

C.M.A. – Dispensário  

 

 

FIMS/MSMS/pd07864 
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Anteplano de Urbanização da cidade de Aveiro - [PEÇAS DESENHADAS] 

 

C.M.A. – Projeto dos Armazéns Gerais – Alçado da casa da cal – Escala 1/100 e Alçado do Canal – Escala 1/50 – Porto, 
21/11/1956 

 

FIMS/MSMS/pd07877 

C.M.A. – Projeto dos Armazéns Gerais – Alçado do Gatil – Escala 1/20 – Porto, 21/11/1956 
 

 

FIMS/MSMS/pd07878 

C.M.A. – Perfis Transversais passando pelos pontos 1, 2 e 3 da planta, Anexo representando o terreno da empresa Cerâmica do 
Vouga – Escala 1/200 – Porto, 20/1/1961 

 

FIMS/MSMS/pd07880 
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Anteplano de Urbanização da cidade de Aveiro - [PEÇAS DESENHADAS] 

 

C.M.A. – Sugestão de Talhonamento e de Altura dos Edifícios nos Quarteirões da Avenida Salazar, Entre o Liceu e a Escola 
Técnica – Escala 1/1000 – Porto, 25 de Março de 1959  

 

 

FIMS/MSMS/pd07882 

Aveiro – Ponte – Escala 1/1000 

 

FIMS/MSMS/pd07891 
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Anteplano de Urbanização da cidade de Aveiro - [PEÇAS DESENHADAS] 
 

C.M.A. – Anteprojeto dos Armazéns Gerais – Fachada Lateral – Escala 1:200 – Porto, 28 de Junho de 1956 

 

FIMS/MSMS/pd0790 

C.M.A. – Anteprojeto dos Armazéns Gerais – Corte AB – Escala 0,02 P.M.  

 

FIMS/MSMS/pd07909 
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Anteplano de Urbanização de Barcelos 

 

Anteplano de Urbanização da Cidade de Aveiro – Principais Centros de População da Zona Litoral e seu Rebordo Montanhoso  

 

 

 

 

 

 

 

FIMS/MSMS/2618 

 

Anteplano de Urbanização de Barcelos – Artéria de Acesso ao Futuro Estádio - Variante 

 

FIMS/MSMS/4222-pd0001 
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Anteplano de Urbanização de Barcelos 

 

Anteplano de Urbanização de Barcelos – Avenida Projectada entre os Largos do Município e de José Novais – Escala 1/1000 – 
Porto, Setembro 1949 

  

P.U. 03.02 
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Anteplano de Urbanização de Elvas – FIMS/MSMS/1956 

 

M.O.P.C. – Câmara Municipal de Elvas – Ante-Projeto de Remodelação dos Acessos à Cidade, População, Escala 1:25000 – 
Porto, Maio de 1941 

 

 

FIMS/MSMS/pd04608 

 

FIMS/MSMS/pd04619 
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Anteplano de Urbanização de Elvas – FIMS/MSMS/1956 
 

 

M.O.P.C. – Elvas – Ante-Projeto da Avenida Presidente Carmona e da Abertura das Muralhas – Porto, Março de 1941 

 

FIMS/MSMS/pd04626 

M.O.P.C. – Câmara Municipal de Elvas – Projeto da Avenida Presidente Carmona – Planta Geral – Escala 1:500 – Porto, Maio 
de 1941 

 

FIMS/MSMS/pd04598 
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Anteplano de Urbanização de Elvas – FIMS/MSMS/1956 
 

Avenida do Presidente Carmona e Nova Abertura da Muralha – Planta de Conjunto – Escala 1:1000 – Porto, junho de 1941 

 

FIMS/MSMS/pd04610 
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Anteplano de Urbanização de Elvas – FIMS/MSMS/1956 
 

Cunhal Noroeste da Nova Abertura da Muralha – Escala 0,05 P.M. – Porto, Junho de 1941 

 

FIMS/MSMS/pd04611 
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Anteplano de Urbanização de Elvas – FIMS/MSMS/1956 
 

M.O.P.C. – Elvas – Ante-projeto da Avenida Presidente Carmona e da Abertura das Muralhas – Escala 0,01 P.M. 

 

FIMS/MSMS/pd04615 

Noroeste da Nova Abertura da Muralha Alçado e corte da Guarita – Escala 0,05 P.M. Porto, Junho 1941 

 

FIMS/MSMS/pd04597 
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Anteplano de Urbanização de Elvas – FIMS/MSMS/1956 

 

 

FIMS/MSMS/pd04605 

 

FIMS/MSMS/pd04616 
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Anteplano de Urbanização de Elvas – FIMS/MSMS/1956 

 

 
 

FIMS/MSMS/pd04601 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 FIMS/MSMS/pd04599  
 

 

 
 

FIMS/MSMS/pd04600 
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Anteplano de Urbanização de Elvas – FIMS/MSMS/1956 
 

Alçado sobre a Avenida – Escala 0,02 P.M. 

 

FIMS/MSMS/pd04618 

Alçado sobre a Praça – Escala 0,02 P.M 

 

FIMS/MSMS/pd04602 

Corte Transversal pelo eixo da Poterna – Escala 0,01 P.M. 

 

FIMS/MSMS/pd04623 
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Anteplano de Urbanização de Elvas – FIMS/MSMS/1956 

 

Topo Noroeste da Muralha e Corte pelo eixo da Poterna – Escala 0,02 P.M. Porto, Junho de 1941 

 

FIMS/MSMS/pd04603 

 

 

FIMS/MSMS/pd04625 
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Anteplano de Urbanização de Elvas – FIMS/MSMS/1956 

 

 

FIMS/MSMS/4082 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

  

  

32
 - 

Fu
nc

ha
l –

 L
eg

is
la

çã
o,

 C
or

re
sp

on
dê

nc
ia

 e
 P

ro
je

to
s 



Maria do Carmo Marques Pires             O Ateliê de Arquitetura/Urbanismo de David Moreira da Silva e Maria José Marques da Silva Martins
                             VISIBILIDADE DA MEMÓRIA 

II VOLUME 
 

- 301 - 
 

Funchal Correspondência – ESTÂNCIA TURÍSTICA - LEGISLAÇÃO 
FIMS/MSMS/2039-4351-0035 e FIMS/MSMS/2039-4351-0036 
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Funchal Projetos PRAÇA DO MUNICÍPIO 
FIMS/MSMS/1866 [peças desenhadas] FIMS/MSMS/4086 – ofício nº 6519 de 30 de Setembro de 1942 

[Germano Venade para David Moreira da Silva] 

 
 

 
FIMS/MSMS/1866-4085 

 

 
FIMS/MSMS/1866-4085 

 

 

FIMS/MSMS/1866-4430 
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Funchal Correspondência PRAÇA DO MUNICÍPIO 
FIMS/MSMS/1866-4086 – ofício nº 6519 de 30 de Setembro de 1942 [Germano Venade para David Moreira 

da Silva] 

 
Sendo o projecto da Fonte em referência o dum monumento de carácter acentuadamente decorativo, 

destinado a uma praça pública, são, quanto a nós, os seguintes, os principais aspectos a focar na sua crítica, 

quanto serena e justa:  

A – O da sua localização; 

B – O das suas condições estéticas. 

      Quanto à alínea A, pouco nos diz, infelizmente, o respectivo processo. Dele, apenas consta, com efeito, 

que a Fonte se destina à praça do Município, da cidade do Funchal, o que, em si, não pode deixar de ser 

considerado INSUFICIENTE, porquanto: 

1º - O processo não vem acompanhado duma planta daquela praça, ainda que reduzidas, mas capaz de nos 

permitir fazer um juízo exacto ou aproximado das respectivas proporções, em comprimento a largura, isto é, 

averiguar se a Fonte é grande ou pequena para o local a que se destina: 

2º - Não nos fornece elemento algum esclarecedor das vantagens ou desvantagens ou inconvenientes da sua 

localização, se a sua arrumação, dentro da praça, é bôa ou má, lhe facilita ou prejudica o trânsito e o 

estacionamento de veículos e peões. 

     Quanto à alínea B, se é certo e fóra de dúvida que o projecto nos elucida e SATISFAZ no que respeita às 

suas condições de estética objectiva, outro tanto não acontece, porêm, em matéria de estética subjectiva – 

neste caso, pelo menos, tão Importante como aquela pois, também, e embora se destine a fazer parte 

integrante e a embelezar um conjunto já existentes, pelo menos em parte, dêle não constam os necessários e 

indispensáveis elementos que nos permitam fazer uma ideia segura das suas bôas ou más proporções, em 

altura; se, de facto, a sua presença pode vir ou não a valorizar o sítio, ou se, inversamente, será o sítio que 

poderá contribuir para lhe dar ou retirar a sua plena e desejada grandeza 

       Nestas circunstâncias, somos de parecer que, para que sobre o referido projecto se possa fazer uma 

crítica séria e não sujeita a ser traída ou desmentida pelos factos, necessário se torna completar aquêle 

projecto com as seguintes peças: 

a) Uma planta geral da praça do Município, à escala de 1:500; 

b) Dois cortes, um transversal outro longitudinal, à escala de 1:100 ou 1:50, passando pela Fonte e 

mostrando, ainda que esquematicamente, as fachadas dos edifícios circunvizinhos; 

c) As fotografias que, eventualmente, o ilustre autor do projecto entenda dever fornecer para melhor 

completar e facilitar a leitura daquêles desenhos 
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Funchal Projetos ZONA MARGINAL DO PORTO DO FUNCHAL 
FIMS/MSMS/3899-4092-pd0045; pd0041; 0042; 0046 

 

 
 

FIMS/MSMS/3899-3892-pd0045 

 
FIMS/MSMS/3899-3892-pd0041 

 

 
FIMS/MSMS/3899-3892-pd0042 

 

 
FIMS/MSMS/3899-3892-pd0046 
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Funchal Projetos ZONA MARGINAL DO PORTO DO FUNCHAL 

FIMS/MSMS/3899-4092-pd0093; pd0044 

 

 
FIMS/MSMS/3899-3892-pd0093 

 

 
FIMS/MSMS/3899-3892-pd0044 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maria do Carmo Marques Pires             O Ateliê de Arquitetura/Urbanismo de David Moreira da Silva e Maria José Marques da Silva Martins
                             VISIBILIDADE DA MEMÓRIA 

II VOLUME 
 

- 306 - 
 

Funchal Projetos AVENIDA DO INFANTE 
FIMS/MSMS/1866-4084–pd0002; pd0003; pd0244 

 

 
FIMS/MSMS/1866-4084-pd0002 

 

 
FIMS/MSMS/1866-4084-pd0003 

 

 
FIMS/MSMS/1866-4084-pd0244 
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Funchal Projetos AVENIDA DO INFANTE 
FIMS/MSMS/1866 

 

 
FIMS/MSMS/1866-04416 

 

 
FIMS/MSMS/1866-04431 

 

 
FIMS/MSMS/1866- 04439 
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Funchal correspondência AVENIDA DO INFANTE 
 Parecer de David Moreira da Silva para Germano Vende em 16 de outubro de 1942 FIMS/MSMS/4086 

 

[...] uma avenida: 
A – Como um órgão vital citadino fixo, completando ou prejudicando a rede de arruamentos de que faz parte; 
B – Como um elemento físico ou da forma Urbana e, como tal bem ou mal adaptada ao solo, com boas ou más 
condições estéticas; 
C – Como um elemento de a salubridade ou insalubridade urbana; 
D – Como obra concebida ou não segundo os melhores princípios económicos; 
    Assim, tomando como ponto de partida êstes princípios, ao analizar o projecto da referida Avenida do Infante,  
Verifica-se: 
I – Que, se, como ficou dito na alínea A, a consideramos como órgão vital citadino ou destinado a receber um 
importante caudal de trânsito de veículos e peões, a avenida é absolutamente necessária, porquanto se destina a 
eliminar um dos seus muitos defeitos e a completar melhor a rêde de arruamentos do Funchal; 
II – ARRANJO DEFEITUOSO DUMA INJUSTIFICADA ROTUNDAS, no seu ponto de ligação com a avenida de 
Arriaga, rotunda essa que, por si só, se apresenta desequilibrada: 
a) Por não estar projectada de molde a permitir que a regularidade da sua forma, no plano horizontal, seja 
uniformemente continuada e plenamente mantida no plano vertical; 
b) Por o gaveto formado pela avenida de Arriaga e a estreita rua actualmente situada ao lado da ribeira de S. 
João estar previsto em ângulo agudo, quando o que seria lógico é que, como aos demais, a este gaveto também tivesse 
sido dada uma, ainda que pequena, superfície curva; 
c)  Por no seu centro estar previsto um monumento exageradamente grande e cujo eixo principal não coincide 
com o eixo da avenida Arriaga, isto é, o único grande eixo que, tendo o seu lógico prolongamento no próprio eixo da 
avenida do Infante, poderia merecer ser posto em evidencia numa grande  composição; 
d) Por aquêle monumento que, assim, ficaria junto à parte mais baixa da avenida do Infante, vir, não só cortar, 
sem contrapartida, uma das mais prómetedoras perspectivas da cidade, mas, até, a constituir um sério embaraço para 
a circulação, dadas as, para o lugar, também exageradas dimensões da sua placa central. 
2ª - MÁ ADAPTAÇÃO AO SOLO, pelo menos no que diz respeito ao seu perfil transversal, pois, passando quási em 
toda a extensão em nível inferior aos terrenos que intercepta, no seu alinhamento estão previstos altos muros, sempre 
de efeito duvidoso, quando é fora de dúvida que, dado o carácter turistico do sítio, a avenida muito mais atraente 
ficaria se  os seus muros, em vez de altos, ficassem baixos e encimados por floridos taludes, tanto mais que, sobre um 
dos seus lados ficará o futuro Parque da cidade. 
III -  Que, se , de harmonia com o espírito da alínea C, a examinarmos como elemento de salubridade urbana, isto é,  
devendo facilitar o arejamento e a insolação, verificamos que quanto ao primeiro aspecto deste problema A SUA 
DIRECTRIZ É A MELHOR, pois, de entre os ventos predominantes por ela facilmente circularão os de SW, W e L.; e 
quanto ao segundo, ou seja o da insolação, também o projecto parece satisfazer inteiramente, pois, embora nada nos 
diga sôbre as necessárias medidas regulamentadas de “NON AEDIFICANDI e de NON AL-TIUS TOLLENDI”, de 
presumir é, todavia, que qualquer que venha  a ser a situação e a altura dos respectivos prédios, nunca a  avenida virá, 
sob aquele aspecto, a ser prejudicada. 
IV – Que, se, finalmente, a examinarmos de harmonia com o espírito da alínea D, isto é, se, graças ao perfil transversal 
a largura da sua faixa de rolagem é ou não excessiva, não só relativamente ao caudal de trânsito que pode receber, 
mas, tambem, em relação aquele que, eventualmente terá de suportar, verificamos: 
a) Que para receber, simultaneamente, apenas três veículos, a sua faixa de rolagem tem, pelo menos, um metro e 
cinqoenta centímetros a mais; 
b) Que para receber, simultaneamente, quatro veículos, ou seja um caudal de trânsito equivalente ao da avenida 
de Arriaga, como parece lógico, tem um metro a menos. 
Sendo assim, e embora o perfil transversal da parte projectada da avenida do Infante seja o mesmo da sua parte já 
construída, facilmente se conclue que o aproveitamento da sua largura total não parece ser o melhor. 
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Funchal Correspondência – CASINO DO FUNCHAL 
FIMS/MSMS/2039/4351-0015 
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Funchal Correspondência – CASINO DO FUNCHAL 
FIMS/MSMS/2039-4351-0037 e FIMS/MSMS/2039-4351-0038 
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Funchal Projetos – CASINO DO FUNCHAL 
 

 

 
FIMS/MSMS/pd8540 

 
FIMS/MSMS/pd8544 

 
FIMS/MSMS/pd8545 

 
FIMS/MSMS/pd1408 

 
FIMS/MSMS/pd4029 

 

 
FIMS/MSMS/pd8541 

 
                              FIMS/MSMS/pd8542 
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Funchal Fotografias – CASINO DO FUNCHAL 

 
 

 

 
 

FIMS/MSMS/Foto2027 Quinta da Vigia – antigo casino do Funchal 
 
 

 
 

FIMS/MSMS/Foto2028 – Quinta da Vigia – antigo casino do Funchal 
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Funchal Correspondência – HOTEL SAVOY 
FIMS/MSMS/2039-4351-0100 e FIMS/MSMS/2039-4351-0101 
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Funchal Correspondência – HOTEL SAVOY 
FIMS/MSMS/2039-4351-0076 e FIMS/MSMS/2039-4351-0075F 
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Funchal Correspondência – HOTEL SAVOY 
FIMS/MSMS/2039-4351-0066; FIMS/MSMS/2039-4351-0065F e FIMS/MSMS/2039-4351-0065v 
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Funchal Correspondência 
FIMS/MSMS/2039-4351-103 e FIMS/MSMS/2039-4351-103v 
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Funchal Informação Turística HOTEL SAVOY 
FIMS/MSMS/2039-4351-0048 
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Funchal Seguro Transporte de Projetos – HOTEL SAVOY - 1926 [?] 
 

 

 
FIMS/MSMS/2039-pd6181 

 

 
FIMS/MSMS/2039-pd6189 

 

 
FIMS/MSMS/2039-pd6192 

 
 

 
  FIMS/MSMS/2039-pd6191 

 

 
FIMS/MSMS/2039-pd6185 -2 

 
                                       FIMS/MSMS/ 2039-pd 6185 -1  
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Funchal Projetos – HOTEL SAVOY – 1926 [?] 

 

 
FIMS/MSMS/2039-pd6183 

 

 
FIMS/MSMS/2039-pd6190 

 
 

FIMS/MSMS/2039-pd6186 
 
 
 

 
FIMS/MSMS/2039-pd6188 
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Funchal Projetos – HOTEL SAVOY - 1947 
 

 
FIMS/MSMS/ 2039-pd6162 

 

 
FIMS/MSMS/2039-pd6177 

 

 
FIMS/MSMS/2039-pd6168 

 

 
FIMS/MSMS/2039-pd6166 

 

 
FIMS/MSMS/ 2039-pd6164 
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Funchal Projetos – HOTEL SAVOY - 1947 

 
 

 

 
FIMS/MSMS/ 2039-pd6170 

 

 
FIMS/MSMS/ 2039-pd6180 

 

 
FIMS/MSMS/ 2039-pd6163 
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Funchal Fotografias – HOTEL SAVOY 
 

 
 

 
Imagens do antigo Savoy – Disponível em WWW.URL: http://www.google.pt/imgres?q=Hotel+Savoy+no+Funchal&um=1&hl=pt-
PT&sa=N&biw=745&bih=552&tbm=isch&tbnid=1PYK64Ixu9Tm-
M:&imgrefurl=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php%3Ft%3D300002%26page%3D9&docid=aeKDSiVyWpeUTM&imgurl=http://imag
ensfunchal.web.simplesnet.pt/images/FOTOS/MONOMENTOS/SavoyAntigo.jpg&w=1629&h=1042&ei=bD_HT-
erIoGf0QXPpbyDDw&zoom=1&iact=hc&vpx=387&vpy=152&dur=2730&hovh=179&hovw=281&tx=187&ty=143&sig=1010593490057184533
20&page=9&tbnh=176&tbnw=279&start=76&ndsp=9&ved=1t:429,r:5,s:76,i:263 
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Funchal Fotografias – HOTEL SAVOY 
Fotografias Maria do Carmo Marques Pires em 2005 
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Funchal Fotografias – HOTEL SAVOY 
Fotografias Maria do Carmo Pires em 2005 
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Funchal Fotografias – HOTEL SAVOY 
Fotografias Maria do Carmo Marques Pires em 2005 
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Funchal Correspondência – PARQUE DE STª CATARINA 
FIMS/MSMS/2039-4351-0030; FIMS/MSMS/2039-4351-0031; FIMS/MSMS/2039-4351-032 e 

FIMS/MSMS/2039-4351-0033 
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Funchal Correspondência – PARQUE DE STª CATARINA 
FIMS/MSMS/1537 

 

 
FIMS/MSMS/Foto2035 
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Funchal Correspondência – PARQUE DE STª CATARINA 
FIMS/MSMS/1537 
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Funchal Correspondência – PARQUE DE STª CATARINA 
FIMS/MSMS/2039-4351-0024F; FIMS/MSMS/2039-4351-0024V; FIMS/MSMS/2039-4351-0025F e 

FIMS/MSMS/2039-4351-0025v 
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Funchal Projetos – PARQUE DE STª CATARINA 
FIMS/MSMS/2039-4351-0010 
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Funchal Projetos – PARQUE DE STª CATARINA 
FIMS/MSMS/1537-pd0001; FIMS/MSMS/1537-pd0003 e FIMS/MSMS/1537-pd0004 
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Funchal Projetos – PARQUE DE STª CATARINA 
FIMS/MSMS/1537 

 

 
FIMS/MSMS/Foto2023 – rua Imperatriz D. Amélia 

 
FIMS/MSMS/Foto2024 – Rua princesa D. Amélia 

 
FIMS/MSMS/Foto2025 – quinta da Vigia 

 
FIMS/MSMS/Foto 2026 

 
FIMS/MSMS/Foto2029 – Quinta de N.ª Sr.ª das ‘Angústias 

 
FIMS/MSMS/Foto2031 – Quinta de N.ª Sr.ª das ‘Angústias 

 
FIMS/MSMS/Foto2032 – Quinta de N.ª Sr.ª das ‘Angústias 

 

 
FIMS/MSMS/Foto2034  
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Funchal Correspondência – PARQUE DE STª CATARINA 
Documento destinado ao ministro das Obras Públicas e cópia enviada a David Moreira da Silva pelo 
Governador do Distrito Autónomo do Funchal Ghustavo Teixeira Dias em 13 de novembro de 1943- 

FIMS/MSMS/4086 

 
[...] As obras a realizar nas quintas do Estado devem necessáriamente fazer parte do Plano do Parque de santa 
Catarina. 
Para a realização do Parque a Câmara expropriou alguns prédios encerrou o cemitério da Cidade e já contraíu um 
empréstimo. 
Da execução do respectivo estudo foi encarregado pelo Ministro das Obras Públicas o Ex. mº Snr. Arquitecto Moreira 
da Silva. 
Consequentemente a deliberação da Delegação de Turismo vem precisamente ao encontro daquela colaboração, aliás 
muito valiosa, que sempré que se lhe pediu para a execução do Parque, no qual deverão ser devidamente consideradas 
as possibilidades de mais ampla satisfação, dado que a Câmara se proipõe, por sua vez, atendê-las de acôrdo com o 
espírito do decreto-lei nº 26.980 de 5ment6ment1936, realisando no limite das suas atribuições, conjuntamente com a 
Delegação uma obra que a par do seu grande interesse turístico – que excede evidentemente o que resultaria de 
simples obras nas quintas – valoriza também grandemente a Cidade e a satisfaz cabalmente uma necessidade da sua 
população  
Para que se não interprete erradamente a deliberação em causa e porque não se trata de projectos concorrentes, mas 
de partes do mesmo todo – o projecto do Parque de Santa Catarina – comunique-se esta deliberação a S. Ex.ª o senhor 
Governador com a solicitação de a transmitir também às entidades a quem a Delegação de Turismo comunicou a sua 
deliberação – S. Exª s. os Senhores Ministros do Interior, das Obras Públicas e Director do Secretariado da 
Propaganda Nacional. 
[...] 
 
 

Resposta de David Moreira da Silva ao presidente da Câmara Municipal do Funchal Dr. Fernão de Ornelas 
em 22 de março de 1944 - FIMS/MSMS/4086 

PROPOSTA 
 
Eu David Moreira da Silva, arquitecto e urbanista diplomado morador no 1º andar do prédio nº 506 da rua de 

Fernandes Tomás da cidade do Porto, maior, casado, declaro que me comprometo a elaborar para a Câmara 

Municipal do Funchal, o projecto do Parque de St.ª Catrina nos termos e condições seguintes: 

  PRIMEIRA: = A Câmara Municipal do Funchal, fornecer-me-á após a assinatura do contrato: 

a) A planta dos respectivos terrenos, na escala de 1:500, cotada e abrangendo a área compreendida entre a 

estrada da Pontinha, a rua Princesa D. Amélia, a Avenida do Infante de Sagres e a ribeira de S. João; 

b) O seu parecer, por escrito, sobre o anteprojecto que para o referido parque e por determinação superior 

elaborei, no decorrer do primeiro mês que se seguirá data em que, por intermédio do Ministério das Obras Publicas e 

Comunicações, dele vier a tomar conhecimento; 

c) Todos os documentos ou informações referentes ao parque que eu possa vir a solicitar durante a elaboração 

do projecto. 

    SEGUNDA: = Considerando exactos os documentos a que se refere a condição PRIMEIRA fica entendido que 

nenhuma responsabilidade me poderá caber naquilo em que eles eventualmente não corresponderem à realidade e, 

salvo caso de fôrça maior, (doença grave, morte ou falta de transporte) comprometo-me a entregar à Câmara 

Municipal do Funchal seis meses depois de assinado o referido contrato: 
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a) A Planta no parque na escala de 1:500, com cotas de nível, indicando os arruamentos, rampas, escadarias e 

escadas de acesso, os diferentes motivos decorativos e a  implantação das árvores; 

b) Os perfis transversais, longitudinais e transversais tipo que forem necessários, respectivamente nas escalas de 

1:500 e 1:100; 

c) Os projectos dos motivos decorativos fazendo parte integrante da composição do parque, tais como: escada 

rias, fontes pérgulas, nichos, sebes vivas, etc.; na escala de 1:100 e os respectivos promenores de execução na escala 

de 1:20, previstos para a área compreendida entre a estrada da Pontinha, a Quinta Vigia, a Avenida do Infante de 

Sagres e a ribeira de S. João; 

d) A memória decorativa e justificativa, o orçamento sumário e os demais elementos necessários para tornar 

mais fácil e completa e em duplo exemplar (original em papel transparente e uma cópia em papel “ozalid”. 

    TERCEIRA:= por êste conjunto de trabalhos a Câmara Municipal do Funchal atribuir-me-á honorários 

correspondentes a um décimo da importância que as obras por mim projectadas na área a que se referem as alíneas da 

condição SEGUNDA vierem a custar. O seu pagamento efectu=ar=se=á em várias prestações do seguinte modo: [...] 
 

 Nota discriminativa do levantamento dos prédios a expropriar para o Parque da Cidade do Funchal, em 8 de 
setembro de 1941- FIMS/MSMS/4086 

 

Nº 1 – Blandy Brothers & Cª (prédio urbano 3 pavimentos na R. da Princeza D. Amélia nº 2 ara serviço do pessoal do 

Armazém do Carvão 

Nº 2 - Blandy Brothers & Cª: prédio rústico e urbano R. da Princeza D. Amélia nº 4, armazém de 1 só pavimento para 

refeitório e vestiário do pessoal. 

Nº 3 - Blandy Brothers & Cª: prédio  urbano de rendimento, R. da Princeza D. Amélia nº 6 

Nº 4 - Blandy Brothers & Cª: prédio urbano de rendimento de 2 pavimentos nº 2 Beco do Carvão 

Nº 5- Blandy Brothers & Cª:prédio  urbano de rendimento de 2 pavimentos Beco do Carvão nº 4 

Nº6- - Blandy Brothers & Cª: prédio rústico e urbano de rendimento 2 pavimentos Beco do Carvão nº 8 

Nº 7-  Blandy Brothers & Cª: área de terreno ara serventia das entradas ara a Quinta Bianchi (Estado) e Hospital 

Inglês (Blandy) 

Nº 8- Blandy Brothers & Cª: prédio urbano de rendimento Beco do Carvão nº 1, 3, 5 e R. da Princeza D. Amélia nº 10 e 

8 

Nº 9- Blandy Brothers & Cª:  - prédio urbano de rendimento de 3 pavimentos R. da Princesa D. Amélia nº 12  

Nº 10- Blandy Brothers & Cª: prédio urbano de rendimento 2 pavimentos R. da Princesa D. Amélia nº 16 

Nº 11 - Blandy Brothers & Cª: prédio urbano de rendimento R. Princesa D. Amélia Nº 18 

Nº 12 - Blandy Brothers & Cª: 

Nº 13 - Blandy Brothers & Cª: 

Nº 14 – João de Figueira Silva – prédio urbano de rendimento R. Imperatriz D. Amélia nºs 71 e 73, 2 e 3 andares, 

terreno ocupado com jardins e quintal 

Nº 15 - João de Figueira Silva – prédio urbano de rendimento R. Imperatriz D. Amélia nºs 69 de 2 andares. 

Nº 16 – Dr. Cristiano de Sousa – prédio de rendimento rústico e urbano R. Imperatriz D. Amélia e Beco de Paulo Dias 

nºs 1 e 3 de 2 andares e 1 garagem de 1 só pavimento, jardins, o terreno ... 
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Nº 17 – Ernesto Dias Nascimento prédio rústico e bemfeitorias, muros de suporte, calçadas, latadas, bananeiras, 

vinha, árvores de fruto. 1 telheiro, R. Imperatriz D. Amélia e Beco de Paulo Dias nº 56  

Nº 18 - Quinta Bianchi (Estado)prédio rústico e urbano de rendimento R. Imperatriz D. Amélia nº 65 e 67,  e Beco do 

Carvão  nº 9, , de 3 andares , 1 telheiro  em mau estado, terreno com bananeiras, cana doce, vinha árvores de fruto e 

de sombra. 

Nº 18 A – Quinta Bianchi  (Estado) -   Terreno com rocha pendente . 

Nº 19 – Blandy Brothers & C.ª terreno com 2 armazéns de carvão R. da Pontinha. 

Nº 20 - Blandy Brothers & C.ª 1 armazém e quintal depósitos de gasolina e petróleo. 

Nº 21 -  Blandy Brothers & C.ª 1 armazém e quintal depósitos de gasolina e petróleos da firma Shell. 

Nº 22- Quinta do Pavão (Estado) 1 prédio rústico e urbano denominado Quinta Pavão R. Imperatriz D. Amélia nº 57 A 

e 59, terreno ajardinado e relvado, várias árvores de sombra, passeios calcetados a pedra rolada 

Nº 22 A – Quinta do Pavão (Estado) – área de rocha. 

Nº 23 – Quinta Vigia (Estado) – 1 prédio rústico e urbano, denominado Quinta Vigia R. Imperatriz D. Amélia nº 55 e 

Beco das Angústias nº 11, vários prédios e pavilhões, poço para irrigação, todo o terreno ajardinado, várias árvores 

de sombra, sendo a área do prédio do casino e varandas envidraçadas 

Nº 24 – Joaquim de Abreu – 1 prédio de rendimento na Vigia R. Imperatriz D. Amélia nº 53 1 só pavimento  e quintal. 

Nº 25 Manuel Bianchi – prédio urbano de rendimento R. Imperatriz D. Amélia nº 51 só pavimento  e quintal.  

Nº 26 Maria Albertina Bianchi – prédio urbano de rendimento R. Imperatriz D. Amélia nº 49 só pavimento e quintal. 

Nº 27 João Rodriques Tomaz – prédio urbano de rendimento em ruína, R. . Imperatriz D. Amélia nº 45. 

Nº 28 João Fernandes Tomaz – prédio urbano de rendimento, servindo de armazém de lenha , Beco das Angústias  nº 

6. 

Nº 29 Maria Adelaide Lopes da Silva – prédio urbano, habitação à proprietária, Beco das Angústias nº8 e quintal. 

 Nº 30 João Rodrigues Tomás – terreno e muro de vedação ocupado com verduras, beco das Angústias nº 10. 

Nº 31- Rufino de Aguiar – prédio urbano Beco das Angústias nº 12 e 14 q serve de habitação ao proprietário de 1 só 

pavimento e verduras árvores de fruta e quintal.  

Nº 32- João Gomes Camacho – prédio urbano de rendimento e ocupado por 2 inquilinos Beco das Angústias nº 16 e 18 

de 2 pavimentos e quintal.  

Nº 33- José Figueira – prédio urbano de rendimento e ocupado por 2 inquilinos Beco das Angústias nº 20 e 22 de 2 

pavimentos. 

Nº 34- João Dias Gago – casa de 1 só pavimento de rendimento, ocupada por 2 inquilinos, Beco das Angústias nº 5 e 7. 

Nº 35- João Figueira da Silva (brasileiro) – prédio de 2 pavimentos, sendo o r/ch servindo de mercearia, ocupado por 

4 inquilinos R. Imperatriz D. Amélia nº 1, 43 e 45 e Beco das Angústias nº e 3. 

 Nº 36- João Figueira da Silva (brasileiro) – prédio urbano de rendimento, R/ch e 1º andar R. Imperatriz D. Amélia nº 

39 e quintal. 

Nº 37- Herdeiros de Francisco Gomes Jardim – prédio urbano de rendimento, R/Ch e 1º andar R. Imperatriz D. Amélia 

nº 37 e quintal.  

Nº 38- Maria Vera Leça – prédio urbano de 2 pavimentos q serve de moradia R/ch e 1º andar R. Imperatriz D. Amélia 

nº 33 e 35 e quintal. 

Nº 39- Jayme Albuquerque Mesquita Spranger – prédio urbano sendo a parte sobre a rua de 2 andares e para o 

interior do prédio 3 andares, tendo terraço, R. Imperatriz D. Amélia nº 39 e quintal. 
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Nº 40- Rafael Pereira – prédio urbano, R/ch, 1º e 2º andares, no r/ch está instalada 1 sapataria pertencente a Rufino de 

Aguiar e no 1º e 2º andares, residência dos proprietários R. Imperatriz D. Amélia nº 27 e 29 . 

Nº 41- Dr. Júlio Paulo de Freitas – prédio rústico e urbano denominado Quinta de Nossa Senhora das Angústias, R. 

Imperatriz D. Amélia nº 21,23 e 25 e Beco das Angústias nº 9, possuindo 1 prédio q serve de residência dos 

proprietários, com 2 pavimentos, grande poço, galinheiros, terreno parte ajardinado e parte com pequenas culturas, 

árvores de fruto, campos de jogos, vários passeios calcetados a pedra rolada  e quintal. 

Nº 42 Junta Autónoma das Obras do Porto do Funchal – armazéns de arrecadação de materiais e uma pequena oficina 

de reparações, R. da Pontinha e quintal. 

Nº 43- Blandy Brothers & Cª – prédio urbano denominado Prédio da Rocha, com 4 casas de habitação e terreno de 

cultivado com bananeiras, vinha, verduras poços campos de jogos, R. Imperatriz D. Amélia nº 19 e Largo de Stª 

Catarina nº 8, os prédios de rendimento 3 de 1 só pavimento e outro de 2 pavimentos e terreno. 

Nº 44- Blandy Brothers & Cª – armazém e quintal onde está instalado os depósitos de gasolina e petróleos da 

Companhia Texaco, R. da Pontinha, 

Nº 45-Residência do Fiscal do Cemitério – prédio rústico e urbano de 2 pavimentos, construído de alvenaria ordinária, 

R. Imperatriz D. Amélia nº 17. 

Nº 46 Cemitério de Nossa Senhora das Angústias – porção de terreno onde está edificado o cemitério do Funchal . 

Nº 47 – António da Silva – 1 porção de terreno com várias culturas, situado interiormente à R. da Imperatriz D. 

Amélia,  

Nº 48 Eduardo Pereira – prédio rústico e urbano q serve de habitação aos proprietários, R. da Imperatriz D. Amélia nº 

11, casa térrea, terreno cultivado com vinha, bananeiras, verduras, árvores de fruto... 

Nº 49- Blandy Brothers & Cª – porção de terreno de várias culturas de bananeiras e vinha, situado interiormente  R. 

Imperatriz D. Amélia. 

Nº 50- Blandy Brothers & Cª – prédio onde está instalado o Forno de coser cal e seus armazéns R. da Pontinha e 

Calçada de S. Lázaro e quintal 

Nº 51- Blandy Brothers & C ª– 8 prédios urbanos de rendimento na Calçada de S. Lázaro nºs 3,5,7,9,,11,13,15,e,17 e 

quintais 

Nº 52 e 53 – Cadeia Civil e Residência do carcereiro – 3 prédios, sendo a cadeia Civil, casa do carcereiro e casa do 

guarda, Calçada de S. Lázaro nº 10, Beco de S. Lázaro nº 2 e Travessa de STª Catarina nº 4 e 6 ,e,17 e quintais 

Nº 54- Blandy Brothers & Cª – 1 prédio urbano de rendimento com 3 moradores, Beco de S. Lázaro nº 1 e calçada de 

S. Lázaro nº 12 e Travessa de Santa Catarina nº 2. 

Nº 55 - Blandy Brothers & Cª – 7 prédios urbanos de rendimento, Largo de Santa Catarina nº 1,2,3,4,5,6 e 7 e área de 

quintal. 

Nº 56 – Herdeiros de António Pereira da Conceição porção de terreno e casa já expropriada. 

Nº 57 António da Silva e outros porção de terreno já expropriado 

Nº 58 - Blandy Brothers & Cªe leacocK Ltdª – porção de terreno já expropriado às firmas indicadas e q ficaram 

pertencendo ao parque a edificar, a confinar com a Rotunda e Nova Avenida e Ribeira de de S. João e Rua da 

Pontinha. 
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Funchal Correspondência – HABITAÇÃO PARA O ENG.º PAIVA BRITES 
FIMS/MSMS/2039-4351-0030; 0031; 0032; 0033 
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Funchal projetos – HABITAÇÃO PARA O ENG.º PAIVA BRITES 
 

 
FIMS/MSMS/4472-pd5242, planta de subsolo 

 
FIMS/MSMS/4472pd5246, planta de rés-do-chão  

 

 
FIMS/MSMS/447-pd5241, planta do 1º andar 

 

 
FIMS/MSMS/4653-pd5226 – Fonte, alçado e planta 

 
FIMS/MSMS/4653-pd5238 

 

 
FIMS/MSMS/4653-pd5240 

 

 
Projeto a que se refere o Requerimento do Exmo. Eng.º Vasco de Paiva Brites, Av. Do Infante de Sagres, Funchal. Fachadas e Cortes, 31 

de janeiro de 1945. FIMS/MSMS/4653-pd5229 
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Funchal projetos – HABITAÇÃO PARA O ENG.º PAIVA BRITES 
 

 

 
FIMS/MSMS/4653-pd5230 Planta de Localização da Casa 

 

 
FIMS/MSMS/4472–pd5243 

 
FIMS/MSMS/4472–pd5245 

 

 
FIMS/MSMS/4472-pd5244 

 

 
FIMS/MSMS/4472–pd5247 
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Funchal projetos – HABITAÇÃO PARA O ENG.º PAIVA BRITES 

 
 

 
FIMS/MSMS/465-5233 

 

 
FIMS/MSMS/4653-5232 

 
FIMS/MSMS/4653–5231 

 

 
FIMS/MSMS/4653-5228 

 

 
FIMS/MSMS/4653-5224 

 
FIMS/MSMS/4653-5227 

 

 
FIMS/MSMS/4653-5234  

FIMS/MSMS/4653-5225 
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Obras realizadas na Sociedade Martins Sarmento (Peças escritas e Desenhadas) 

 

Arquivo da Sociedade Martins Sarmento – Dossier com Projecto da Escada Norte 

 

Peças escritas 

 

Memória Descritiva e Justificativa Dactilografada, 3 pp. 

 

F. 1 Projecto da Escada Nobre 

 

[...] construção iniciada há longos anos e suspensa, por muito tempo, entre a 1ª e a 2ª fase de trabalhos, há pouco 

concluída, deverá entrar na 3ª fase logo que as circunstancias o permitirem. 

Na 1ª e 2ª fase, construíram-se: o vestíbulo, as sala de leitura e o Salão Nobre, voltadas para a Rua do Dr. Alfredo 

Pimenta; e o museu e o depósito de livros, voltados para o mercado municipal. 

Na 3ª fase, que agora se projecta, pretende-se construir uma escada de acesso ao 1º andar, tanto quanto possível 

integrada no projecto de conjunto, da autoria do saudoso arquitecto Mestre José Marques da Silva, que apenas será 

alterado num ou noutro pormenor construtivo e na sua composição arquitectónica que, é óbvio, não poderá deixar de 

ser simplificada, por falta de recursos, embora essa simplificação se faça sem quebra ou prejuízo das suas próprias 

proporções e da ordem da grandeza que a monumentalidade do respectivo Salão Nobre [...] 

Projectada para substituir a velha escada de madeira ali existente, a construção desta escada de granito não dispensa 

algumas demolições e escoramentos, respectivamente, nas partes do edifício a sacrificar desde já ou a manter em 

funcionamento, pelo menos, até ao dia em que numa nova fase de trabalhos se torne F. 2 [ver mais tarde] 

Paredes de perpeanhos de granito... 

Degraus em cantaria e terão bocel, assentado em estrutura de betão… 

Os roda-pés da escadaria e os das paredes de cantaria 

Paredes e tectos estucados… 

9 de Junho de 1953  

assinada por Maria José Marques Moreira da Silva e Moreira da Silva 

Peças Desenhadas 

- Planta do R/CH – Pormenores  

Porto, 16 de Maio de 1953  

assinada por Maria José Marques Moreira da Silva e Moreira da Silva 

- Planta do 1º andar – Pormenores Esc. 1/50 

Porto, 16 de Maio de 1953 

assinada por Maria José Marques Moreira da Silva e Moreira da Silva 

- Cobertura sobre a Escadaria Esc. 1/50 

 

 



Maria do Carmo Marques Pires             O Ateliê de Arquitetura/Urbanismo de David Moreira da Silva e Maria José Marques da Silva Martins
                             VISIBILIDADE DA MEMÓRIA 

           II VOLUME 
 

- 342 - 
 

Obras realizadas na Sociedade Martins Sarmento (Peças escritas e Desenhadas) 
 

Porto, 16 de Maio de 1953 

assinada por Maria José Marques Moreira da Silva e Moreira da Silva 

- Corte Transversal pela Escadaria 1/50 

Porto, 16 de Maio de 1953 

assinada por Maria José Marques Moreira da Silva e Moreira da Silva 

- Corte Longitudinal pela Escadaria 1/50 

Porto, 16 de Maio de 1953 

assinada por Maria José Marques Moreira da Silva e Moreira da Silva 

 

Dossier das Obras de Acabamento no Museu e Depósito de Livros 

Peças escritas 

Caderno de Encargos 27pp*2pp+3pp.+4pp+2 

De 31 de Agosto de 1951 

E de 29 de Setembro de 1951 

Assinado só por Moreira da Silva 

. Folhas de Medições de obras para acabamento no Museu r/ch de pedreiro (massame de betão em pavimentos térreos 

e ceresitamento), cantaria (lagedo), trolha (embôço, reboco e guarnecimento a gesso, em tectos, sob placa), 

guarnecimento de cimento liso, pavimento em marmorite, obra de carpinteiro (portas interiores, engradadas, em 

madeira de Pinho, obra de electricista e de pintor (sobre madeira e sobre ferro) 

. Folhas de Medições de obras para acabamento do depósito de Livros - 1º andar. Obras de Cimento armado Galeria: 

Placa em consola, Nervuras, escada de caracol: degraus; Vigamento de Precomate, formando linhas de estuque, 

vigotas de betão armado, pré-fabricado; obras de carpinteiro (pavimento revestido a tacos de madeira de eucalipto; 

roda-pés de eucalipto, guarnecimento de portas em pinho nacional; obra de trolha Tecto com rede de ferro de ponta de 

diamante, incluindo embôço, reboco e guarnecimento de gesso, ceresitamento de paredes, obra de electricista, obra de 

pintor sobre madeira e sobre ferro, obras de cimento armado (placa em consola e nervuras, degraus de escada de 

caracol, vigamentos, … 

Peças desenhadas 3: 

 

1 planta do r/ch do edifício Escala 1/100 

 

de 4 de Outubro de 1951 

 

assinado só por Moreira da Silva 
 

Armação do tecto do depósito de livros Esc. 0,01 
 

Porto 20 de Maio de 1951 

Só assinado por Moreira da Silva 
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Depósito de Livros – Pormenores de Cimento armado: cálculos, alçado, planta da escada de caracol. Assinado pelo 

engenheiro Armando Santos Paupério 

Data 4/10/51 

Assinado só por Moreira da Silva. 

 

Dossier com 4 peças desenhadas e assinadas por José Marques da Silva: 

Alçado Fachada Lateral, Escala 0,01 de Dezembro de 1935 

Alçado Fachada Posterior, Escala 0,01 de Dezembro de 1935 

Corte Tranversal e Alçado do pátio, Escala 0,01 de Dezembro de 1935 

Corte Longitudinal, Escala 0,01 de Dezembro de 1935 

 

Dossier Mobiliário da Sala de Leitura (Mesas e cadeiras) e Bancos do Museu e Sofás dos Passos Perdidos 

2 peças desenhadas 

- Planta da Sala de Leitura  (Variante) com os desenhos das mesas, cadeiras e armários em planta. Esc 1/50 

Porto 4 de Setembro de 1964 

Assinado pelos dois 

- Cadeiras, Mesas e Estrado para a Sala de Leitura, Bancos para o Museu e Sofás para os passos perdidos (6 bancos 

com almofadas pneumáticas revestidas a pargamoide e pernas de tubulares de aço; mesa aglomerado de madeira 

revestida a fórmica, sofás veludo acrílico, cadeiras e mesas (Fórmica, aglomerado tubular de madeira) desenhas de 

perfil, frente 

Porto 4 de Setembro de 1964 

Assinado pelos dois 

 

Dossier das Vitrines da sala de Etnografia e painéis e Plintos da Sala de Pintura e escultura 

2 peças desenhadas: 

Vitrines para o museu de etnografia Desenhos de perfil topo, lado corte, corte por C-D, Pormenores em tamanho 

natural corte por A- B 

Madeira Maciça, aglomerado tubular de madeira Folheado jomar-Okal, tubulares de Aço 

Porto 4 de Setembro de 1964, assinados pelos dois 

Museu de Pintura Painéis tipo de aglomerados tubulares de Madeira revestidos a pano para as paredes e biombos do 

museu de pintura, plintos para o Museu de escultura. Escala 0,02. 
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Porto, 4 de Setembro de 1964, assinados pelos dois 

 

Dossier com Processo dos portões de Ferro de Acesso ao Museu e Guardas de ferro da Galeria da Sala de Leitura 

1 carta dirigida pelo presidente da Direcção da Sociedade Martins Sarmento, Mário Cardozo, ao Snr. Américo Correia 

de Sá na Rua Miguel Bombarda nº 405 no Porto. 

Acusando a recepção do orçamento para os trabalhos de serralharia. E em anexo da Serralharia da Picaria, envia-se o 

orçamento que tinha sido pedido por MJMS e DMS, relativo às guardas da galeria da sala de leitura em ferro polido, 

um portão 3,20m x2,20m de 2 folhas de abrir e 2 fixas 

4 peças desenhadas: 

- Portões de acesso ao Museu Esc. 0,05, alçado  

Porto, 4 de Setembro de 1964, assinados pelos dois 

Pormenores do portão em planta 

Porto, 4 de Setembro de 1964, assinados pelos dois 

Guarda e Espelho da Galeria da sala de Leitura Esc. 0,05  

Porto 26 de Agosto de 1964 

Assinado pelos dois 

Pormenores em tamanho Natural da Guarda e Espelho da Galeria da sala de Leitura Esc. 0,05  

Porto 26 de Agosto de 1964 

Assinado pelos dois 

 

3 peças desenhadas avulsas  

2 Projecto e pormenor em tamanho natural do guarda-Vento do Vestíbulo, alçado da Porta com a sigla do SMS Escala 

0,05  

2 de Fevereiro de 1968 

assinado pelos dois 

Planta do Museu Erscala0.05  

4 de Setembro de 1964 

assinado pelos dois 

 

Processo composto de 10 peças desenhadas  
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das vitrines para o Museu de etnografia Esc 0.05 ,4 de Setembro de 1964 ass. Dos 2 

Planta da Sala de Leitura  Esc. 1/50 4 de Setembro de 1964 ass. Dos 2 (2 peças) 

- Estantes e arranjo do conjunto da sala de leitura Esc. 0,02 ,4 de Setembro de 1964 ass. Dos 2 

Pormenores em tamanho natural da guarda e do espelho da galeria e sala de Leitura 26 de Agosto de 1964 assinado 

pelos 2 

Desenho das estantes da sala de leitura Escala 0,05 4 de Set 1964 assinado pelos dois  

Estante da sala de leitura em tamanho natural 4 Set de 1964 assinado pelos 2  

Estante da sala de leitura em tamanho natural 4 Set de 1964 assinado pelos 2  

 

Dossier Processo da Sanca Luminosa da Sala de Leitura e cinco Lustres para a galeria dos Passos Perdidos 

3 peças desenhadas 

Perfil do Corrimão de Madeira na Galeria da Sala de leitura Porto 30 de Junho de 1966 

Desenho repetido do desenho do mobiliário das cadeiras, estrado, mesas 

e bancos 

 Sanca luminosa do tecto da sala de leitura 

Dossier Projecto e pormenores dos acabamentos de: pedreiro, carpinteiro, trolha e marmorista, Porto Junho de 1963 

17 peças desenhadas 

Planta sem assinatura nem data da planta da sala de leitura com pormenores dois pavimentos da madeira  

Arranjo das três portas de acesso ao salão nobre – Pormenores em tamanho natural – 14 de de Novembro de 1963 

Arranjo das Portas de acesso ao salão Nobre Escala 0,05 – alçado de uma porta (interessa)  

Acabamentos Planta do r/ch Escala 1/50 Porto 26 de Junho de 1963 assinado pelos 2 

Acabamentos Planta do 1º andar Escala 1/50 Porto 26 de Junho de 1963 assinado pelos 2 

Acabamentos Corte transversal Escala 1/50 Porto 26 de Junho de 1963 assinado pelos 2 

Lambrim na Galeria da Escadaria Nobre Escala 1/20 - ) Porto 26 de Junho de 1963 assinado pelos 2 

Lambrim na Galeria da Escadaria Nobre Escala 1/20 - ) Porto 26 de Junho de 1963 assinado pelos 2 

Pormenor das cantarias e placagem de granito do lambrim na Galeria, guardas e balaustradas da Escada nobre e os arcos 

dos passos perdidos Lambrim na Galeria da Escadaria Nobre Porto 26 de Junho de 1963 assinado pelos 2 

Sanca do tecto da Escadaria Nobre – Pormenor em tamanho Natural, Lambrim na Galeria da Escadaria Nobre 

(interessa) Porto 26 de Junho de 1963 assinado pelos 2 

Sanca do tecto dos Passos Perdidos Porto 26 de Junho de 1963 assinado pelos 2 

Vigotas do tecto situado entre o vestíbulo e escadaria nobre pormenor em tamanho natural Porto 26 de Junho de 1963 

assinado pelos 2 

Arranjo das portas de acesso ao salão nobre Porto 26 de Junho de 1963 assinado pelos 2 

Portas da Escadaria Nobre Porto 26 de Junho de 1963 assinado pelos 2. 
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Arranjo das Portas de acesso ao salão Nobre Escala 0,05 – alçado de uma porta (rep) 14 de Novembro de 

1963 

Portas da Escadaria Nobre, secretaria, gabinete do presidente Escala 0,05 23 de Janeiro de 1963  

Portas da Escadaria Nobre, secretaria, gabinete do presidente Escala 0,05 23 de Janeiro de 1963  

Pormenores do Apainelamento das janelas da Secretaria, gabinete do presidente, 23 de Janeiro de 1963  

 

Dossier com o Mobiliário da Sala de Leitura 

 

Dossier com o Processo do Projecto da Escada Nobre 

Integra Peças escritas com: o programa do concurso de 25 de Novembro de 1957, não assinado, caderno de encargos 33 

pp, de 15 de Novembro de 1957, 1 mapa de Trabalhos e acabamentos 15/X/1957 assinado pelos 2 

Peças desenhadas: 

Planta do R/CH 1/100 16 de Maio de 1953, assinado pelos 2. Com apontamentos a lápis  

Planta do R/ch  16 de Maio de 1953, 1/50 assinado pelos 2 

Planta Planta do 1º andar esc 1/100 assi. Pelos 2  

Cobertura sobre a escada 1/100, 16 de Maio de 1953, assinado pelos 2. Com apontamentos a lápis  

 Corte Transversal 1/50,  16 de Maio de 1953, assinado pelos 2. Com apontamentos a lápis (Interessa) 

Corte Longitudinal Transversal 1/50,  16 de Maio de 1953, assinado pelos 2. Com apontamentos a lápis  

Medições: 

 Demolições R/Ch: escada de madeira, escada da exposição, pavimento de madeira, parede de fasquio, paredes de 

alvenaria de granito, escavação em fundações de alvenaria de granito; 1º andar paredes fasquiadas, pavimento de 

madeira, tirar clarabóias, tectos fasquiados, cobertura (armação e telha com arrumação e limp.), paredes de alvenaria e 

granito. 

Reconstrução Obra de trabalhador: Escavação em terra dura, para descer a cota da dependência sob a Secretaria e 

gabinete do Presidente e anexos /sala de Museu), patamer que antecede a escada, Escavação para  

fundações: parede exterior, pilares, parede dos museus, parede que delimita a caixa de escada, da galeria, paredes de apoio 

escadas principais, prolongamento das paredes sob os sanitários do 1º andar; Obra de Pedreiro: Alvenaria hidráulica em 

fundações: parede exterior, pilares, parede da sala museu, parede para delimitar escada… 

 

Pequeno Álbum fotográfico com as obras de Conclusão do palácio da Sociedade Martins Sarmento, Moreira da Silva  
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Fotografia de:  

Estrutura de betão armado dos sótãos 

Um recanto do aposento do 1º andar, destinado a sala de leitura 

Um aspecto da escadaria de acesso ao salão nobre do edifício da sociedade. 

Um dos salões já concluídos, r/CH (lado norte) destinado à futura instalação da Secção Etnográfica do Museu 

Átrio e primeiro lanço da escadaria nobre, de acesso principal ao edifício, por concluir. 

Fachada posterior do edifício (lado poente), em vias de conclusão. 

E destinada á sala de leitura de jornais e revista do edifício da Sociedade MS 

1 sala do r/ch 

 

Dia 19/07/06 

Caderno SOCIEDADE MARTINS SARMENTO GUIMARÃES Obra de Construção “ALA NORTE DO EDIFÍCIO” 

1948 –  

 Empreitada de Construção da Ala Norte do Edifício da Sociedade Martins Sarmento – Programa de concurso 

Guimarães 1949 – 5 fls – Fl. 1 Programa de concurso com 20 artigos nos quais se especifica as normas: perante uma 

comissão a arrematação da obra descrita nos cadernos de encargos e peças escritas e desenhadas junto a este 

programa, base de licitação, … condições, documentos a apresentar1 fl. Não numerada que diz Nota Importante com 

algumas alterações 

Cálculos de Cimento Armado 11fl. Assinado pelo engenheiro civil U. P. J. Bastian 

 

1 dossier com peças escritas de betão Armado, sem data, assinado pelo engenheiro diplomado pela U. P. Matos 

Cardoso, peças escritas e desenhadas, s. data. 

 

1 dossier com peças escritas de betão Armado pavimento de betão, Cobertura (asnas, vigas), peças escritas e 

desenhadas, sem data, assinado pelo engenheiro diplomado pela U. P. Afonso Proença, sem data. 
 

1 dossier com memória justificativa da conclusão da obra  assinada em 8 de Março de 1962 pelos arqtºs Maria José 

marques da Silva e Moreira da Silva e pelo engº civil Joaquim Duarte Carrilho. Elementos de apreciação para 

conclusão da Sede da SMS […] só possível com a generosa e substancial ajuda benemérita da Fundação Calouste 

Gulbenkian […] Folhas de medição obras novas para conclusão do edifício Obra de pedreiro (abertura de vãos sala 

de numismática), Obra de canteiro (cantaria moldurada aplicada a pico fino) vestíbulo dos sanitários, cantaria lisa, 

lavrada a cinzel: escadas pilastras, chapins, escadas, átrio da escada dos Passos Perdidos: portadas de cantaria, 

suportes dos apliques, cantaria dos degraus moldurados , cantaria em lajeado, remataes das pilastras, balaústres de 

cantaria, placagem em roda-pés e lambris com motivos rectílineos:  



Maria do Carmo Marques Pires             O Ateliê de Arquitetura/Urbanismo de David Moreira da Silva e Maria José Marques da Silva Martins
                             VISIBILIDADE DA MEMÓRIA 

           II VOLUME 
 

- 348 - 
 

Obras realizadas na Sociedade Martins Sarmento (Peças escritas e Desenhadas) 

 

vestíbulo, nichos de bustos, socos das escadas, dos lambris, pilastras e pilares do átrio de escada, padieira, placagem 

de pavimentos, impermeabilizações, obras de carpinteiro: tacos de eucalipto, tacos de eucalipto, roda-pé de castanho, 

Biblioteca Martins Sarmento, Átrio, portas de castanho, portas de castanho envidraçadas. R/ch passagem para o 

claustro, vestíbulo dos sanitários, arrecadação, Museu; 1º andar – ligação depósito de livros e sala de leitura, ligação 

ao museu de arqueologia; 2º andar sanitários, sala e biblioteca, revestimento duplo da varanda da sala de leitura, 

corrimões de madeira brasileira, Trolha impermeabilização das paredes com argamassa de cimento de areia, estuques 

… mármore tipo lioz, tecto em caixotões de estafe no átrio, mosaico cerâmico em sanitários, picheleiro, Pintura: de 

esmalte sobre ferro e sobre madeira, a água sobre paredes, electricidade … Obras de Reparação da parte do edifício 

já concluída: R/ch: Museu: lajeado de cantaria, … Obra Nova necessária à conclusão do edifício: pedreiro: abertura 

de vãos,  

 

1 dossier de 1958 – Pagamentos, notas de despesa com as obras1958/1959/ 1960/61, empreitadas da Cari 1958/61 

1961 – contribuição do estado, do estado da CM, da Fundação 

Obras de conclusão do Edifício da Sociedade Martins Sarmento (3ª fase): recitas orçamentadas Fundação Gulbenkian, 
Câmara, Estado, Casa 1958

1 dossier s. data com Obra de carpintaria, n condições gerais: portas de madeira, engradadas e almofadadas, salvo a do 

claustro com 5 cm de espessura, acabamentos envernizados, pinho do favo do tecto da sala de leitura e suporte do tecto 

(armação do telhado), no vão de acesso ao Museu, assentamento de todas as portas, trabalho completo do tecto do vão 

de escada do Museu, tecto da sala de leitura (assentar e fornecer favo de pinho tratado. Tecto falso da sala de leitura 

com pinho tratado em autoclave, tecto e telhado na escada de Acesso ao Museu sobre o claustro, baixar o tecto, de uma 

fiada de perpeanho, arranjo da estrutura do telhado, ripado para telha tipo Marselha, usar só madeiras de castanho 

quando aparentes e de pinho tratado, Escada do 1º e 2º andares_ revestimento de castanho, roda-pés a contornar os 

degraus, corrimão de plástico preto, Portas:  

 

1 dossier obra de canteiro s. data, 5 fls.  Obra de Canteiro: cantaria lisa e moldurada em socos, pilastras, padieiras, 

ombreiras, soleiras, peitoris, chapins, alisares, balaustrada e remates; Placagem de granito em pavimentos, 

revestimentos de pilares, socos e lambris (granito da Caverneira - Porto). Cortar no necessário a pilastra e cahorro no 

lado da sala de leitura do r/ch, na ligação do vestíbulo que antecede a escada Nobre com o vestíbulo da Sala do Museu; 

arrancar as cantarias na portada de saída para o Claustro, r/ch, e rebaixe da respectiva soleira e parte inferior do 

pavimento; regularizar as paredes do Museu novo, abrir as portas para a numismática. Construção R/ch: pórticos de 

cantaria na ligação e delimitação do vestíbulo que antecede a escada nobre, com os vestíbulos dos novos museus (onde 

se colocarão grades), criadas novas pilastras (1 em cada topo), peitoris de cantaria 3 no Museu novo, padieiras de 

remate dos nichos, lanço de escada de acesso ao Edifício Novo ao Museu velho, escada principal e circulação – 

pavimentos e lambrins, pilares do átrio principal.  
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 (1º andar) do pórtico de acesso ao salão Nobre, aumento dos aros das portas do Átrio da Escada Principal, Acesso ao 

salão nobre – Passos perdidos guarnecimento com cantaria das portas grandes e janelas dos topos, soco de cantaria. 

 

1 dossier Prª 137/?/ 48 Propostas para as Estantes da SMS 

Documentos avulsos 

Estantes CARI  de ferro para a biblioteca pública 13 fev 1958, ofício dirigido a Casimiro Ribeiro da CARI, por Mário 

Cardoso. 

Mário Cardoso dirige-se ao Director dos serviços de Urbanização de Braga em 3 de Março de 1958, fornecimento das 

estantes de ferro para a Biblioteca entregue à CARI. 

Do ao Director dos Serviços de Urbanização de Braga (engº Alegria) conclusão do edifício da Sociedade Martins 

Sarmento 3ª fase.  
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Sociedade Martins Sarmento – Corte Transversal e Alçado do Pateo – Escala 0,01 P.M. 
 

 

FIMS/MSMS/pd02651 

Sociedade Martins Sarmento – Planta das Fundações para Ampliação do Edifício – Escala 0,01 P.M.  
 

 
FIMS/MSMS/pd02670 
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Palácio da Sociedade Martins Sarmento – Acabamentos – Corte Longitudinal – Escala 1/50 – 1963Porto, 26 de Junho  

 

Arquivo SMS 

Palácio da Sociedade Martins Sarmento – Acabamentos – Planta do Rés-do-chão – Escala 1/50 – Porto, 26 de Junho de 1963  
 

 

Arquivo SMS 
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Sociedade Martins Sarmento (Mobiliário) – Estantes da Sala de Leitura – Pormenores em tamanho natural – Porto, 4 de Setembro 
de 1964 

 

 

Arquivo SMS 

 

Sociedade Martins Sarmento (Mobiliário) – Arranjo do conjunto da sala de leitura – Escala 0,02 P.M. – Porto, 4 de Setembro de 
1964 

 

 

Arquivo SMS 
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Sociedade Martins Sarmento (Mobiliário) – Cadeiras, mesas e estrado para a sala de leitura, bancos para o 
museu e sofás para os passos perdidos – Porto, 4 de Setembro de 1964 

 

 

Arquivo SMS 

Sociedade Martins Sarmento (Mobiliário) – Lustres para o tecto dos Passos Perdidos – Porto, 4 de Setembro de 1964 

 

 

Arquivo SMS 
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Sociedade Martins Sarmento (Mobiliário) – Esboceto Lampião escada acesso claustro – Porto, 4 de Setembro de 1964 
 

 

Arquivo SMS 
 

Sociedade Martins Sarmento (Mobiliário) – Portões de Acesso ao Museu – Porto, 4 de Setembro de 1964 

 

 

Arquivo SMS 
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Sociedade Martins Sarmento (Mobiliário) – Portas da Escadaria Nobre, Secretária, Gabinete do Presidente etc – Escala 0,05 P.M.- 
Porto,23 de Janeiro de 1963 

 

Arquivo SMS 

Sociedade Martins Sarmento (Mobiliário) – Arranjo das Portas de acesso ao salão Nobre – Escala 0,05 P.M. – Porto, 14 de 
Novembro de 1963 

 

Arquivo SMS 
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Obras realizadas na Sociedade Martins Sarmento (Peças escritas e Desenhadas) 

 

Mercado Municipal de Guimarães – Conclusão da 2.º Fase – Fundações em Betão Armado – Pormenores à escala 1/20 – Porto, 6 
de Julho de 1953 

 

Mercado Municipal de Guimarães – Planta do Rés-do-chão – Escala 1/200 – Porto,  
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Obras realizadas na Sociedade Martins Sarmento (Peças escritas e Desenhadas) 

 

Mercado Municipal de Guimarães – Fachada Lateral sudoeste Escala 0,01 P.M. Porto, Junho de 1948 
 

 

 

Mercado Municipal de Guimarães – Fachada Nordeste sobre o pateo Escada 0,01 P.M. – Porto, Junho de 1948  

 

 

 

Mercado Municipal de Guimarães – Perspectiva – Porto, Junho de 1948  
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Obras realizadas na Sociedade Martins Sarmento (Peças escritas e Desenhadas) 

 

Mercado Municipal de Guimarães – Fachada Principal – Porto, Junho de 1948 
 

 

Mercado Municipal de Guimarães – Fachada Lateral – Porto, Junho de 1948 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado Municipal de Guimarães – Porto, Junho de 1948 
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Contrato de elaboração do Plano de Urbanização da cidade de Guimarães - FIMS/MSMS/4347-0180 
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Contrato de elaboração do Plano de Urbanização da cidade de Guimarães - FIMS/MSMS/4347-0181 
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Contrato de elaboração do Plano de Urbanização da cidade de Guimarães - FIMS/MSMS/4347-0182 
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Contrato de elaboração do Plano de Urbanização da cidade de Guimarães - FIMS/MSMS/4347-0183 
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Contrato de elaboração do Plano de Urbanização da cidade de Guimarães - FIMS/MSMS/4347-0184 
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Contrato de elaboração do Plano de Urbanização da cidade de Guimarães - FIMS/MSMS/4347-0185 
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Contrato de elaboração do Plano de Urbanização da cidade de Guimarães - FIMS/MSMS/4347-0186 
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Contrato de elaboração do Plano de Urbanização da cidade de Guimarães - FIMS/MSMS/4347-0187 
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Contrato de elaboração do Plano de Urbanização da cidade de Guimarães - FIMS/MSMS/4347-0188 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

  

  

34
 - 

A
ng

ol
a 

– 
D

oc
um

en
to

s 
of

ic
ia

is
, c

or
re

sp
on

dê
nc

ia
, p

eç
as

 e
sc

rit
as

 e
 d

es
en

ha
da

s 
e 

fo
to

gr
af

ia
s 



Maria do Carmo Marques Pires                                O Ateliê de Arquitetura/Urbanismo de David Moreira da Silva e Maria José Marques da Silva Martins
                                          VISIBILIDADE DA MEMÓRIA 

                               II VOLUME 
 

- 368 - 
 

Angola – Documentos Oficiais, Correspondência, Peças escritas e Desenhadas e Fotografias 

 
 

 
FIMS/MSMS/4237-0077 

 

 
FIMS/MSMS/4237-0066 

 
FIMS/MSMS/4237-0067 
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Angola – Documentos Oficiais, Correspondência, Peças escritas e Desenhadas e Fotografias 

 

 
FIMS/MSMS/4237-0441 

 

 
FIMS/MSMS/4237-0442 

 

 
FIMS/MSMS/4237-0443 
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Angola – Documentos Oficiais, Correspondência, Peças escritas e Desenhadas e Fotografias 
Contrato de Elaboração do Plano de Urbanização 24 de outubro de 1941 

 
 
 

 
FIMS/MSMS/4237-0068 

 
FIMS/MSMS/4237-0070 

 
FIMS/MSMS/4237-0071 

 
FIMS/MSMS/4237-0072 
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Angola – Documentos Oficiais, Correspondência, Peças escritas e Desenhadas e Fotografias 
Contrato de Elaboração do Plano de Urbanização 24 de outubro de 1941 

 
 
 
 

 
FIMS/MSMS4237-0073 

 

 
FIMS/MSMS/4237-0074 

 

 
FIMS/MSMS/4237–0075 
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Angola – Documentos Oficiais, Correspondência, Peças escritas e Desenhadas e Fotografias 

 

 
FIMS/MSMS/4237-0100 

 

 
FIMS/MSMS/4237-0101 

 

 
FIMS/MSMS/4237-0102 
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Angola – Documentos Oficiais, Correspondência, Peças escritas e Desenhadas e Fotografias 
FIMS/MSMS/4237-0108 
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Angola – Documentos Oficiais, Correspondência, Peças escritas e Desenhadas e Fotografias 
Legislação sobre construção dos edifícios escolares – despacho 10 de abril de 1941 

FIMS/MSMS/4237-014.1e FIMS/MSMS/4237-0375; FIMS/MSMS/4237-0376 
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Angola – Documentos Oficiais, Correspondência, Peças escritas e Desenhadas e Fotografias 

 

 
 

FIMS/MSMS/4237-0425 
 

 
 

FIMS/MSMS/4237-0426 

 

 
FIMS/MSMS/4237-0427 
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Angola – Documentos Oficiais, Correspondência, Peças escritas e Desenhadas e Fotografias 

 

 
 

FIMS/MSMS/4237-0195 

 

 
 

FIMS/MSMS/4237-0184 

 

 

 

 
 

FIMS/MSMS/pd4641 
 

                      
                                  FIMS/MSMS/4237-0180 
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Angola – Documentos Oficiais, Correspondência, Peças escritas e Desenhadas e Fotografias 

 

 
FIMS/MSMS/Foto1113 

 
FIMS/MSMS/1122-pd7613 

 
FIMS/MSMS/1122- pd7615 

 
FIMS/MSMS/1122-pd7614 

 
FIMS/MSMS/1122-pd7616 

 
 Corte transversal da Av. General Carmona, Luanda, 1942.  

FIMS/MSMS/pd7618 

 
FIMS/MSMS/pd7617 
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Angola – Documentos Oficiais, Correspondência, Peças escritas e Desenhadas e Fotografias 

 

 
FIMS/MSMS/pd7620 

 
 

FIMS/MSMS/pd7619 

 
FIMS/MSMS/pd7622 

 
FIMS/MSMS/pd7623 

 

 
Plano de Urbanização de Luanda enviado ao arquiteto Raul Ramalho nas vésperas da abertura da Exposição colonial de Lisboa em 

Novembro de 1944. FIMS/MSMS/4237-0424 
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Angola – Documentos Oficiais, Correspondência, Peças escritas e Desenhadas e Fotografias 

 

 
FIMS/MSMS/4237-0108v 

 
FIMS/MSMS/4237-0108 

 
FIMS/MSMS/4237-0252 

 
FIMS/MSMS/4237-0253 

 

 
 

FIMS/MSMS/4237-0210.1 
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Angola – Documentos Oficiais, Correspondência, Peças escritas e Desenhadas e Fotografias 

 

 
FIMS/MSMS/4237–0256 

 
FIMS/MSMS/4237-0298 

 
FIMS/MSMS/4237-0299 

 
FIMS/MSMS/4237-0300 
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Angola – Documentos Oficiais, Correspondência, Peças escritas e Desenhadas e Fotografias 

 

 
FIMS/MSMS/4237–0440 

 

 
FIMS/MSMS/4237-0434  

 
FIMS/MSMS/4237-0438 

 
FIMS/MSMS/4237-0437 
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Angola – Documentos Oficiais, Correspondência, Peças escritas e Desenhadas e Fotografias 

 

 
FIMS/MSMS/4237-0436 

 

 
FIMS/MSMS/4237-0427 
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Angola – Documentos Oficiais, Correspondência, Peças escritas e Desenhadas e Fotografias 
FIMS/MSMS/1122-pd7622 

 

 
 
 
 Carta enviada por David Moreira da Silva ao Sr. Avelino da Silva Gerente de a Mampeza, Luanda em 25 de 
maio de 1944, com proposta de um estudo de talhamento de parte da propriedade da Sr.ª D. Palmira Carmina 

dos Santos para a construção de 7 moradias - FIMS/MSMS/4352 

 
Talhamento designado sob o nº 1 abrange apenas os terrenos da burgaleira, em Brito Godins e uma parte dos da 

estrada de Catete. 

Para que o aproveitamento da burgaleira seja feito como está previsto no croquis, possa servir para construção de sete 

moradias, sendo 3 individuais e 4 gémeas, é preciso averiguar se a Câmara o aprova, se está na disposição de: Manter 

o traçado da Av. de Catete (antiga estrada) indicada no Plano de urbanização; Fazer o “cogumelo” indicado no 

croquis junto; Negociar os terrenos necessários. Se a Câmara se recusar a construir o referido cogumelo valerá a pena 

fazê-lo a expensas dos interessados, ainda que ele fique a funcionar como rua particular, pois, a sua construção 

permite a obtenção de 1 nº razoável de bons talhões. O desnível existente entre a parte mais alta da burgaleira e o 

projectado cogumelo” pode ser vencido por meio de um talude, pequenos muros de suporte, escadas e garagens. 

Não seria impossível dividir o mesmo terreno em maior número de talhões. Essa solução só serviria para 
desvalorizarem, adensando exageradamente a construção o que seria um erro naquele local. 
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Angola – Documentos Oficiais, Correspondência, Peças escritas e Desenhadas e Fotografias 
 Mampenza - FIMS/MSMS/4352 – 0034; 0033B; 0033A 
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Angola – Documentos Oficiais, Correspondência, Peças escritas e Desenhadas e Fotografias 

 

 
Maio de 1944 - FIMS/MSMS/4004-pd0001 

 
FIMS/MSMS/4004-pd0003 
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Angola – Documentos Oficiais, Correspondência, Peças escritas e Desenhadas e Fotografias 
 PROJETO DE HABITAÇÃO JOÃO LAGOS 

 

 
FIMS/MSMS/4004–pd0002 
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Angola – Correspondência – LUANDA PROJETO DE HABITAÇÃO JOÃO LAGOS 
FIMS/MSMS/4352 Carta de Lagos & Irmãos para David Moreira da Silva com elementos para elaboração 

do projetos de casas geminadas de João e Manuel Lagos, Pedro Lemos e Dr. Carlos Moura Carvalho 

 
DADOS Situação, etc., Ao fundo da Av. Do Hospital de Luanda, lado direito de quem sobe. Frente para a Av. Do 

Hospital e traseiras para o Parque Infantil do projecto de Urbanização. Talhões a seguir uns aos outros aterros a fazer 

de cerca de 2,5m de altura, em media, em cada talhão. Necessidade portanto de muros de suporte. Junta-se planta 

altimétrica de alguns talhões para o efeito. 

Dimensões de cada talhão: 27 m de frente por 40 de fundo. Junta-se planta dos de 4 talhões, atendendo a que nestas 

plantas é necessário corrigir com mais 8 m de fundo em virtude de decisão posterior da Câmara. 

Disposições comuns a todos os projectos: casa de habitação própria para dois inquilinos, sendo um no r/ch e outro no 

1º andar. Quintal dividido ao meio. Entradas serventias independentes. Cobertura a telha. Materiais o mais possível da 

colónia. 

Projecto de Casa de João Lagos: Divisões – 

Na própria casa: 

No r/ch e 1º andar: 1 peq. Hall de entrada; 1 sala de jantar separada de 1 sala anexa para estar e visitas por meio de 1 

porta larga, de corrediça podendo ser, de forma as 2 salas se poderem transformar numa única; 3 quartos de dormir, 

sendo 1 para o casal, outro para filhos masculinos e o ultimo para filhos femininos; 1 casa de banho com lavabos e 

sentina; 1 sentina com lavabos; 1 cozinha; 1 despensa, 1 casa de arrumações. 

No Quintal: 1 garagem; 2 quartos para creados pretos; 1 sentina com lavabos para creados pretos; 1 casa para 

engomados, 1 casa para a lenha. 

Estas mesmas Divisões são para os projectos de Manuel Lagos, Pedro Lemos e Dr. Carlos Moura Carvalho. 

Para distinguir umas casas das outras, embora de divisão interna e no quintal seja a mesma, as fachadas terão 

características suficientes para as tornar diferentes na aparência.  

Convém que todas as casas tenham o mesmo número de aberturas (portas, janelas, etc.) e das mesmas dimensões para 

facilitar o trabalho em série e ter possibilidade de se levar da Metrópole toda a caixilharia necessária. 
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Angola Desenhos – Anteprojeto do Plano de Urbanização de GABELA 
 

 

 
FIMS/MSMS/Foto3643 

 

FIMS/MSMS/Foto1112 

 

FIMS/MSMS/4352 – pd0001 

Lisandra
Riscado
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Angola Desenhos – Anteprojeto de Plano de Urbanização de GABELA 
 

 

Associação Recreativa do Amboim - FIMS/MSMS/4352 – pd0002 

 

FIMS/MSMS/0211_1 
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Angola Fotografias – Anteprojeto do Plano de Urbanização de Gabela 

 

 
 

 

FIMS/MSMS/0211-0027 FIMS/MSMS/0211-0029-01 
 

 
FIMS/MSMS/0211-0043  

FIMS/MSMS/0211-0029-02 
 

 

  FIMS/MSMS/0211-0040-0040 
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Angola Mapas – Anteprojeto do Plano de Urbanização de GABELA 
 
 
 
 
 

 
FIMS/MSMS/0211-0006 

 

 
FIMS/MSMS/0211 _0047 

 

 
FIMS/MSMS/0211-0011 

Lisandra
Riscado
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Angola Correspondência GABELA 
Contrato de elaboração do Anteprojeto do Plano de Urbanização -28 de dezembro de 1943. 

                                                                     FIMS/MSMS/4352 
 
Os abaixo assinados, de uma parte a Comissão Administrativa do Fundo de Melhoramentos de Porto Amboim 

representada pelo seu Presidente, José de Oliveira Leite, casado, Administrador do Concelho e os vogais, Armando 

Moreira, casado, desta chante oficial; Doutor Francisco Martins de Almeida, solteiro, médico; Manuel Ricardo Leiria, 

casado, guarda-livros; e de outra parte David Moreira da Silva casado, arquitecto urbanista, residente na rua 

Fernandes Tomaz, quinhentos e seis, primeiro, da cidade do Porto incidentalmente nesta vila, reduzem às condições e 

cláusulas seguintes o presente contrato de prestação de serviços e fornecimento do ante – projecto do plano de 

urbanisação da Vila de Gabela:  

PRIMEIRA – A Junta Local da Gabela fornecerá ao arquitecto urbanista em duplicado, pelo menos, no no acto da 

assinatura do respectivo contrato: 

a) a planta do Amboim, à escala de um por duzentos e cincoenta mil; 

b) A planta da Vila de Gabela cotada e tanto quanto possível actualizada, à escala de um por mil; 

c) Os projectos ou simples estudos de urbanisação, dados estatísticos, publicações ou outros documentos que possua e 

possam servir de base para a elaboração daquele Anteprojecto 

SEGUNDA - Considerando exactos os documentos a que se refere a condição PRIMEIRA, fica entendido que nenhuma 

responsabilidade poderá caber ao arquitecto  urbanista, naquilo em que eles não corresponderem à realidade, 

comprometendo-se, porém, o urbanista a entregar os trabalhos com base naqueles documentos à Junta Local da Vila 

de Gabela, no praso máximo de doze meses, a contar desta data, salvo o caso de impedimento por motivo de força 

maior( doença grave, morte, falta ou dificuldade de transporte, etc) 

a) A PLANTA DE SITUAÇÃO, à escala de um por duzentos e cincoenta mil, um por cem mil ou um por cincoenta mil; 

b) A PLANTA DE ORIENTAÇÃO, à escala de um por dois mil, indicando os traçados existentes e projectado e as 

diferentes zonas em que o solo da Vila vier a ser dividido;  

c) A PLANTA DE APRESENTAÇÃO, à escala de um por dois mil; 

d) A PLANTA DE URBANIZAÇÃO, à escala de um por mil, abrangendo cerca de cincoenta hectares e onde, a traços e 

cores convencionais, serão indicados os arruamentos, os espaços livres, os principais edifícios públicos, etc; 

e) A MEMÓRIA JUSTIFICATIVA E DESCRITIVA e os regulamentos sobre TALHAMENTOS, QUARTEIRÕES e 

CONSTRUCÇÕES. Todos estes documentos serão fornecidos em forma de processo, com as plantas dobradas e em 

duplo exemplar (original e uma cópia) à excepção da PLANTA DE APRESENTAÇÃO de que, por ser colorida e não 

dobrada, só será fornecido um exemplar; 

CONDIÇÃO TERCEIRA - POR este conjunto de trabalhos. A executar em duas fases, a Comissão Administrativa do 

Fundo de Melhoramentos de Porto Amboim, além de fornecer ao Urbanista tantas vezes quantas forem necessárias 

para o bom andamento dos trabalhos um meio de transporte rápido entre a Vila de Gabela e Luanda ou outro ponto da 

Colónia situado mais ou menos à mesma distância, pagará ao referido Urbanista a importância de SETENTA E 

CINCO MIL ESCUDOS nas prestações seguintes: um terço contra a entrega do esboceto, a efectuar no decorrer dos 

primeiros seis meses a contar desta data; um terço contra a entrega do Anteprojecto completo, tal como ficou descrito 

na condição segunda. O pagamento da segunda e terceira prestações será efectuado contra a entrega dos trabalhos 

respectivos a Junta Local de Gabela. 
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QUARTA - Não obstante ser o pagamento, dos, digo, o pagamento uma remuneração do trabalho efectuado e não 

dependendo nem aguardando, em caso algum, aprovação oficial, o Urbanista compromete-se a fazer, sem direito a 

maior remuneração, as emendas que, não tendo o carácter anti-urbanístico, isto é, não sendo contrárias à economia, à 

higiene e à estética, a Junta Local da Gabela possa vir a sugerir-lhe no praso máximo de três meses após a entrega dos 

trabalhos de cada fase; 

QUINTA – Este contrato, apenas respeita à área da Vila de Gabela abrangida pela planta que no acto da assinatura 

deste contrato é fornecida ao Urbanista; se, porém, no decorrer da elaboração do ANTEPROJECTO, a Junta Local da 

Gabela desejar mandar alargar aquela área, esse alargamento dará lugar à celebração de um contrato adicional nos 

termos e condições do presente; 

SEXTA – Após sessenta dias das datas fixadas na condição TERCEIRA o Urbanista pagará a multa de cem angolares 

por cada dia de demora não justificada da entrega dos trabalhos à Junta Local da Gabela. 

Porto Amboim, aos vinte e oito dias do mês de Dezembro de mil novecentos e quarenta e três 
 

Angola Correspondência GABELA 
 Cópia da Ata da Sessão Extraordinária da Junta Local do Amboim, assinada pelo chefe da secretaria, 

António Martins Santareno. FIMS/MSMS/4352 

 
Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro de mil novecentos e quarenta e três, nesta vila de gabela, do Concelho do 

Amboim, e sala das Sessões da Junta Local do mesmo Concelho, onde se encontravam presentes os [...] António 

MELÍCIO NUNES, Presidente, Anacleto da Cruz Brito e Manuel da Costa Marques, vogais efectivos, comigo, António 

Carlos Tertuliano Martins Santareno, chefe da Secretaria, tendo todos ocupado os seus lugares foi aberta a sessão. – 

Eram dez horas 

Pelo Senhor presidente foi dito que, conforme a convocatória para esta sessão, encontrava-se nesta Vila, o arquitecto 

urbanista Senhor Moreira da Silva, que vem encarregar-se do plano de urbanização da Vila de Gabela. 

Que o facto, só por si, é motivo bastante para o maior regosijo de toda a população, que nele vê realizadas as suas 

esperanças e a certeza de que num futuro próximo a nossa Vila será com certeza uma das mais lindas a atraentes Vilas 

da Colónia, - cientificamente urbanizada, com os seus arruamentos bem delineados, as suas construções públicas e 

particulares nos lugares mais convenientes. 

E porque não há dúvidas que somente aos sentimentos verdadeiramente patrióticos de tal urbanista ficaremos devendo 

um trabalho desta natureza, o segundo a realizar em terras de Angola, - propôs o senhor Presidente, um voto de louvor 

ao urbanista, Senhor Moreira da Silva, e o reconhecimento público do altíssimo favor que lhe ficamos devendo, em ter 

aceite o pedido que lhe havia sido formulado, encarregando-se dos trabalhos do plano de urbanização da Vila de 

Gabela, com a isenção e o interesse bem demonstrados nos termos da proposta que vai servir base ao respectivo 

contracto. 

Esta proposta foi aprovada por unanimidade, ficando mais resolvido entregar uma cópia da acta ao louvado. 

E não havendo mais nada a tratar foi encerrada a sessão [...] 
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Ofício de 17/04/46, para David Moreira da Silva do Chefe de secretaria da Junta Local do Amboim- 
Informação do Ministério das Colónias – Gabinete de Urbanização Colonial. FIMS/MSMS/4352 

 
 
 

O ante-projecto da autoria da arquitecta D. Maria José Moreira da Silva e do Arquitecto e Urbanista David 

Moreira da Silva, encontra-se de uma maneira geral bem concebido. É constituído por peças escritas e 

desenhadas. Nos vários capítulos das peças escritas os autores focam o histórico e económico da região e fazem 

a crítica da Vila de Gabela, descrevendo a sua importância económica e urbana e o seu desenvolvimento. 

Baseados neste bem elaborado inquérito, estabelecem os autores, os princípios básicos para o traçado do ante-

projecto o qual é apresentado na parte desenhada, constituída pela planta do estado actual e planta de 

orientação (esboceto). Nesta última planta vê-se a traço vermelho, o traçado dos arruamentos propostos que se 

afirma bem concebido. Merecem, contudo reparo a este Gabinete as larguras atribuídas aos arruamentos, que  

parecem exageradas para um planalto cuja expansão urbana está limitada à sua reduzida área. Sob o ponto de 

vista económico e mesmo funcional e tambem com o propósito de um melhor aproveitamento de terrenos para 

construções é de aconselhar a redução da largura das ruas e das áreas fixadas para algumas praças.  

Reduzida área urbanizável 
 

 Parecer sobre projeto de construção de habitações e o *projeto da Associação Recreativa do Amboim – 
A.R.A. de 10 de outubro de 1946. FIMS/MSMS/4352 

 
 [António Melício Nunes, presidente da Junta Local de Amboim] Informa David Moreira da Silva que se 

encontra em Gabela um topógrafo dos Serviços de Cadastro que vem encarregado de implantar os talhões 

destinados a construções urbanas, de acordo com o plano de urbanização; é tal o entusiasmo da construção e 

tão grande o número de pedidos de concessão de terrenos (mais de 50) que a Junta Local resolveu urbanizar as 

construções apesar da falta de elementos seus sobre os nivelamentos tos, que esperam não demorar a entregar o 

plano definitivo; enfrentam a construção doutros edifícios, entre os quais por sua importância destacam o 

destinado à Associação Recreativa do Amboim cujo projecto já lhes foi entregue para apreciação do urbanista. 

 

*É um bom Edifício que em princípio pensamos construir em frente às tribunas do Centro de Desportos; 

abandonamos o local por se ter verificado a impossibilidade de o construir ali; foi resolvido construí-lo na 

grande praça da Vila, no local onde se encontra a antiga administração do Concelho que vai ser demolida; 

precisam da opinião de David Moreira da Silva para dizer se concorda com o local, esperando que reserve no 

plano e delimite o espaço necessário à sua construção; pede-lhe notícias do plano definitivo […]; Encontram-se 

os eg.ºs Fernandes Moreno e Nandim de Carvalho em serviço do Gabinete de Urbanização que vieram em 

estudo dos problemas relativos ao abastecimento de água e saneamento, desejam trocar impressões com o autor 

do projecto; Precisam de uma cópia da planta de urbanização 1: 1.000 que deve enviar para o Gabinete em 

Lisboa; Têm interesse em urbanizar o futuro Bairro indígena e contam com DMS para esse trabalho; vão fazer 

o levantamento topográfico do local no prolongamento do levantamento existente e enviá-lo a DMS; perguntam 

se ele se pode encarregar deste trabalho (o de urbanização) e informar do seu custo; Têm os problemas de 

fornecimento de energia Hidroeléctrica e de água em vias de solução satisfatória. 
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Angola Correspondência GABELA 
 Relação dos prédios Existentes dentro de Gabela [s. d.]. FIMS/MSMS/4352 

 

 
Do Estado: 1 Hospital Velho, 1 posto sanitário (em construção); 1 residência de enfermeiro; 1 residência do 

Administrador; 3 residências de funcionários; 1 escola primária oficial; 1 escola primária oficial (em 

construção); 2 Escolas Agro-Pecuárias; 1 Edifício dos Correios e fazenda, 1 Igreja matriz, 1 Administração 

do Concelho; Quartel da 7ª C. I. de Caçadores; 1 Junta de Exportação dos Cereais das Colónias (21); 

Do Município: 1 Matadouro; 1 Mercado com 6 Pavilhões; 

Prédios de Particulares: 103 - moradias 56 Habitações; Associação Comercial 1; Clube Recreativo de 

Amboim 1; associação dos Empregados 1; Companhia do Seles 1; Sociedades 4; Companhia do caminho de 

Ferro 1; Companhia Geral de Angola 1; Algodoeira Colonial 1;  

Prédios do Estado 21 

Prédios do Município 2; Prédios de Particulares 80 

 

Companhia Agrícola de Angola: 13 Roças de: Café 

Companhia do Seles: 6 roças de Café, Palmar 

Marques, Seixas & Companhia Ltª 3 roças Café, Cereais 

Seixas & Marques 1 roça Café, Palmar; Paixão Seixas & Martinó 1 roça café; Felício Ldª 1 roça café e 

Palmar; Bernardo Vieira de Matos 1 roça café; António Couto Herdeiros 3 roças café; Joaquim Teixeira de 

Sousa 1 roça café; Adriano P. De Sampaio e Castro 2 roças café; Luiz Rodrigues Moutinho 2 roças café e 

cereais; Roça Rio Ave Ldª Sizal 

Lisbon Produce Cy, Ltd. Café; Companhia Agrícola, Limitada 1 roça Sizal; António de Matos 2 roças café e 

cereais; Mário Cunha Brito 1 roça café; Mário Cunha, Lda 6 roças café e Palmar; Manuel Monteiro 1 roça 

de Algodão; Anacleto da Cruz Brito 3 roças café; Euzébio Nunes 1 roça café; Manuel de Abrantes Costa 1 

roça café; Cardoso & Cardoso, Ltdª 5 roças café e Palmar; Nuno de Sousa Barros 1 roça café; António 

Pereira Carneiro 1 roça café.... roças de café, Palmar, cereais, sizal e algodão. 
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Angola Imagens GABELA 
 

 
http://www.sanzalangola.com/galeria/albuo49/Enviada_por_
MGV_do_arquivo_do_Instituto_de_INvestiga_ao_Cient_fica

_Tropical_Gabela  
 

 
http://www.sanzalangola.com/galeria/albuo49/Cedida_po

r_Mario_Luis_3 

 
http://www.sanzalangola.com/galeria/albuo49/Enviada_por_

MGV_GA 
 

 
http://www.sanzalangola.com/galeria/albuo49/Igreja_de_

Santa_Isabel_cedida_por 

 
http://www.sanzalangola.com/galeria/albuo49/Enviada_por_

MGV_GA_2 

 
Governo Municipal - 1999, cedida por PASSARO 

http://www.sanzalangola.com/galeria/albuo50/Gabela_G
overno_Municipal 

 
http://www.sanzalangola.com/galeria/albuo50/Cedida_por_L

uis_Castro_4Ana_Quaresmaesma 

 
http://www.sanzalangola.com/galeria/albuo50/Cedida_po

r_Luis_Castro_14 

http://www.sanzalangola.com/galeria/albuo49/Enviada_por_MGV_do_arquivo_do_Instituto_de_INvestiga_ao_Cient_fica_Tropical_Gabela
http://www.sanzalangola.com/galeria/albuo49/Enviada_por_MGV_do_arquivo_do_Instituto_de_INvestiga_ao_Cient_fica_Tropical_Gabela
http://www.sanzalangola.com/galeria/albuo49/Enviada_por_MGV_do_arquivo_do_Instituto_de_INvestiga_ao_Cient_fica_Tropical_Gabela
http://www.sanzalangola.com/galeria/albuo49/Enviada_por_MGV_GA
http://www.sanzalangola.com/galeria/albuo49/Enviada_por_MGV_GA
http://www.sanzalangola.com/galeria/albuo49/Enviada_por_MGV_do_arquivo_do_Instituto_de_INvestiga_ao_Cient_fica_Tropical_Gabela?full=1
http://www.sanzalangola.com/galeria/albuo49/Enviada_por_MGV_GA?full=1
http://www.sanzalangola.com/galeria/albuo49/Igreja_de_Santa_Isabel_cedida_por_Ana_Quaresma?full=1
http://www.sanzalangola.com/galeria/albuo49/Enviada_por_MGV_GA_2?full=1
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Angola Imagens GABELA 

 
 

 
http://www.mazungue.com/angola/index.php?page=Thread&

threadID=1358&pageNo=2 

 
http://www.mazungue.com/angola/index.php?page=Thre

ad&threadID=1358&pageNo=2  
 

 
Igreja do CADA 

http://www.sanzalangola.com/galeria/albuo52/Igreja_da_CA
DA_Cedida_por_Sofia_Peixoto 

 
Sanzala do CADA 

http://www.sanzalangola.com/galeria/albuo52/Sanzala_d
a_CADA_Cedida_por_Sofia_Peixoto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mazungue.com/angola/index.php?page=Thread&threadID=1358&pageNo=2
http://www.mazungue.com/angola/index.php?page=Thread&threadID=1358&pageNo=2
http://www.sanzalangola.com/galeria/albuo52/Sanzala_da_CADA_Cedida_por_Sofia_Peixoto
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Angola Correspondência BENGUELA 
Ofício de 2 de dezembro de 1943 - FIMS/MSMS/4352 

 
Conhecidas como são as dificuldades técnicas para resolver os problemas de Urbanização dos centros mais 

populosos da Colónia, que agora começam a sentir a premente necessidade de talhar, para o futuro os projectos 

do seu alargamento e expansão dentro dos moldes mais correctos, tal notícia causou vivo interêsse entre as 

corporações Administrativas que tem a seu cargo próver as necessidades das povoações sujeitas à sua jurisdição. 

Tambem com esta Câmara tal sucedeu. 

A nossa cidade em formação tendo atingido um certo grau de desenvolvimento ao qual chegou livremente cresce 

e se desenvolve, cheio de defeitos que contrastam com as belezas com que a natureza a dotou. Tais efeitos são 

susceptíveis de correcção e podem ser enquadrados dentro de um plano de modificações que nesta cidade se 

deverá operar, ao mesmo tempo que Harmonizado com o plano de urbanização que se estenderá a toda a área da 

Cidade. 

Pretende, pois, esta Câmara ouvir Vossa Excelência sôbre o referido Plano de Modificações e de Urbanizacão 

da cidade mas só o poderá fazer dentro de alguns mêses, na ocasião em que tenha sido concluido o levantamento 

topográfico da Cidade e Elaborada a respectiva planta. 

Estamos crentes que o estágio de Vossa Excelencia nesta Colónia permitirá que tenhamos oportunidade de 

voltarmos junto de Vossa Excelencia para lhe cometer o encargo de estudar os planos que a esta Camara 

interessam realizar. 

Entretanto manifestamos a Vossa Excelencia  a muita satisfação por podermos contar nesta colónia com um 

Tècnico-urbanista proficiente que nos facilitará a realização de planos de melhoria das cidades. 

A Bem da Nação. 
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Anteplanos de Urbanização de Vizela – Correspondência Oficial 
 

Documentos do Anteplano de Urbanização da Vila de Vizela – Processo – 14/U/56 – Arquivo AMAP 
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Anteplanos de Urbanização de Vizela – Correspondência Oficial 
 

Documentos do Anteplano de Urbanização da Vila de Vizela – Processo – 14/U/56 – Arquivo AMAP 
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Anteplanos de Urbanização de Vizela – Correspondência Oficial 
 

Documentos do Anteplano de Urbanização da Vila de Vizela – Processo – 14/U/56 – Arquivo AMAP 
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Anteplanos de Urbanização de Vizela – Correspondência Oficial 
 

Documentos do Anteplano de Urbanização da Vila de Vizela – Processo – 14/U/56 – Arquivo AMAP 
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Anteplanos de Urbanização de Vizela – Correspondência Oficial 
 

Documentos do Anteplano de Urbanização da Vila de Vizela – Processo – 14/U/56 – Arquivo AMAP 
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Anteplanos de Urbanização de Vizela – Correspondência Oficial 
 

Documentos do Anteplano de Urbanização da Vila de Vizela – Processo – 14/U/56 – Arquivo AMAP 
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Anteplanos de Urbanização de Vizela – Correspondência Oficial 
 

Documentos do Anteplano de Urbanização da Vila de Vizela – Processo – 14/U/56 – Arquivo AMAP 
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Anteplanos de Urbanização de Vizela – Correspondência Oficial 
 

Documentos do Anteplano de Urbanização da Vila de Vizela – Processo – 14/U/56 – Arquivo AMAP 
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Anteplanos de Urbanização de Vizela – Correspondência Oficial 
 

Documentos do Anteplano de Urbanização da Vila de Vizela – Processo – 14/U/56 – Arquivo AMAP 
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Anteplanos de Urbanização de Vizela – Correspondência Oficial 
 

Documentos do Anteplano de Urbanização da Vila de Vizela – Processo – 14/U/56 – Arquivo AMAP 
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Anteplanos de Urbanização de Vizela – Correspondência Oficial 
 

Documentos do Anteplano de Urbanização da Vila de Vizela – Processo – 14/U/56 – Arquivo AMAP 
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Anteplanos de Urbanização de Vizela – Correspondência Oficial 
 

Documentos do Anteplano de Urbanização da Vila de Vizela – Processo – 14/U/56 – Arquivo AMAP 
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Anteplanos de Urbanização de Vizela – Correspondência Oficial 
 

Documentos do Anteplano de Urbanização da Vila de Vizela – Processo – 14/U/56 – Arquivo AMAP 
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Anteplanos de Urbanização de Vizela – Correspondência Oficial 
 

Documentos do Anteplano de Urbanização da Vila de Vizela – Processo – 14/U/56 – Arquivo AMAP 
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Anteplanos de Urbanização de Vizela – Correspondência Oficial 
 

Documentos do Anteplano de Urbanização da Vila de Vizela – Processo – 14/U/56 – Arquivo AMAP 
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Anteplanos de Urbanização de Vizela – Correspondência Oficial 
 

Documentos do Anteplano de Urbanização da Vila de Vizela – Processo – 14/U/56 – Arquivo AMAP 
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Anteplanos de Urbanização de Vizela – Correspondência Oficial 
 

Documentos do Anteplano de Urbanização da Vila de Vizela – Processo – 14/U/56 – Arquivo AMAP 
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Anteplanos de Urbanização de Vizela – Correspondência Oficial 
 

Documentos do Anteplano de Urbanização da Vila de Vizela – Processo – 14/U/56 – Arquivo AMAP 
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Anteplanos de Urbanização de Vizela – Correspondência Oficial 
 

Documentos do Anteplano de Urbanização da Vila de Vizela – Processo – 14/U/56 – Arquivo AMAP 
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Anteplanos de Urbanização de Vizela – Correspondência Oficial 
 

Documentos do Anteplano de Urbanização da Vila de Vizela – Processo – 14/U/56 – Arquivo AMAP 
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