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Teoria das cores 

 

Era uma vez um pintor que tinha um aquário com um peixe vermelho. Vivia o peixe tranquilamente 

acompanhado pela sua cor vermelha até que principiou a tornar-se negro a partir de dentro, um nó preto atrás da 

cor encarnada. O nó desenvolvia-se alastrando e tomando conta de todo o peixe. Por fora do aquário o pintor 

assistia surpreendido ao aparecimento do novo peixe. 

O problema do artista era que, obrigado a interromper o quadro onde estava a chegar o vermelho do peixe, 

não sabia que fazer da cor preta que ele agora lhe ensinava. Os elementos do problema constituíam-se na 

observação dos factos e punham-se por esta ordem: peixe, vermelho, pintor – sendo o vermelho o nexo entre o peixe 

e o quadro através do pintor. O preto formava a insídia do real e abria um abismo na primitiva fidelidade do pintor. 

Ao meditar sobre as razões da mudança exactamente quando assentava na sua fidelidade, o pintor supôs 

que o peixe, efectuando um número de mágica, mostrava que existia apenas uma lei abrangendo tanto o mundo das 

coisas como o da imaginação. Era a lei da metamorfose. 

Compreendida esta espécie de fidelidade, o artista pintou o peixe amarelo. 

 

Herberto Helder 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELDER, Herberto - Os Passos em Volta. Lisboa: Assírio & Alvim, 2001, pp. 22-24. 
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Resumo 

 
O arquiteto José Marques da Silva (1869-1947) constitui uma figura incontornável na 

História da Arquitetura Portuguesa, fundador na atualização do gosto e de modernização da 

imagem urbana da cidade do Porto. Do arquiteto ao pintor, Marques da Silva cultivaria o gosto da 

pintura ao ar livre, consolidando um conjunto significativo de aguarelas da sua autoria. São 

memórias operativas, derivadas do exercício da sua profissão, em registos pictóricos de pesquisa 

pela arquitetura e pelos lugares. Mas também memórias afetivas pelo carater mais contemplativo, 

em registos que se assumem como uma forma de evasão. 

O entendimento do arquiteto pintor exprime-se num núcleo de pinturas, reunido dos 

encontros e afinidades derivados de uma rede de contatos e de afetos, construída na sua ligação à 

Escola de Belas Artes do Porto, onde foi professor e diretor. As memórias afetivas também se 

revêm neste conjunto de pintura onde muitos dos autores foram amigos e colegas de Marques da 

Silva, e derivado do próprio gesto da escolha. 

Do retrato à paisagem representa o universo visual presente nessa coleção, destacada do 

legado do arquiteto, cuja vivência oscilará sempre entre esses dois polos, o retrato como 

representação e construção de uma imagem pública, e a paisagem como a materialização de uma 

faceta mais intimista.  

A coleção de pintura, parte integrante do legado do arquiteto contempla na sua 

composição diversos autores, representantes do naturalismo português e dos seus epígonos, cujo 

estudo se concretiza nesta Tese, procurando consolidar o seu reconhecimento e conferindo-lhe 

um sentido de leitura. 

Palavras–chave: Ensino artístico, Desenho, Retratística, Paisagem, Naturalismo, Coleção 
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Abstract 

 

The architect José Marques da Silva (1869-1947) constitutes an essential personality in 

the history of Portuguese Architecture, founder of the modernization and upgrade of the urban 

image of Porto. From Architect to Painter, Marques da Silva would cultivate the taste of outdoor 

painting, consolidating a significant set of watercolours of his authorship. They are operational 

memories derived from practicing his profession in pictorial records of searching in architecture 

and in different other places. But also affectional memories for its more contemplative character 

in records that identify themselves as a form of evasion. 

The understanding of the Architect Painter expresses itself in a nucleus of paintings, 

gathered from encounters and affinities that come from a network of contacts and of affections, 

built in his relationship to Porto´s School of Fine Arts, where he was Teacher and Director. The 

affectional memories also see themselves in this set of paintings where many of the authors were 

friends and colleagues of Marques da Silva, and derived from the choice gesture itself. 

From the portrait to the landscape represents the visual universe present in this collection, 

highlighted from the Architect’s legacy, whose experience will always oscillate between those 

two poles, the portrait as a representation and construction of a public image, and the landscape 

as the embodiment of a more intimate side. 

The Painting collection, part of the Architect’s legacy, includes diverse authors in its 

composition, representatives of Portuguese Naturalism and its epigones, whose study is realized 

in this Thesis, seeking to consolidate its recognition and giving it a sense of reading. 

 

Keywords: Art education, design/ Drawing, Portraiture, Landscape, Naturalism, Collection 
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Introdução 
 

 Os quadros sucediam-se, uns aos outros, arrumados, embalados num sono que 

suspendeu a sua história. Perante os nossos olhos figurava um conjunto de pinturas, 

expectante, cuja origem estava por esclarecer. Desde logo a disponibilidade para poder 

trabalhar e analisar cada um dos quadros, observar de perto as cores, a pincelada, detalhar 

os pormenores, associar autorias, enfim, todo um procedimento que se inaugurava com 

intuito de reativar cada uma das imagens. Procurava-se um sentido de leitura, pesquisando 

as histórias que lhes estavam associadas, reconstruindo o percurso dos quadros, desde o 

ponto de partida, da sua elaboração, do seu autor, até à integração neste núcleo que agora 

se nos apresentava. 

 Este constituiu o ponto de partida desta investigação, analisar um conjunto de 

pinturas que integram o legado do arquiteto José Marques da Silva (1869-1947). Uma parte 

de um vasto conjunto de documentos, de desenhos, de bibliografia, de objetos que remetem 

para o núcleo familiar do arquiteto, e que constam do espólio da Fundação Instituto 

Arquitecto José Marques da Silva. A nossa tarefa será estudar uma parte desse legado, um 

conjunto de pinturas, de vários autores, que contempla, na sua composição, também um 

conjunto de aguarelas, na sua maioria, da autoria de Marques da Silva. 

 Um conjunto de pinturas que até então não tinha sido estudado, e que permanecia 

escondido, num sono lento, que era urgente despertar, conhecer e ampliar as informações, 

tornando-o reconhecível e legível. 

 Cada uma dessas pinturas será assumida então como a chave de (re)ativação, 

cabendo-nos a nós, tocados pela curiosidade e inquietação, despertar as imagens, 

desencadeando o processo interdisciplinar de entendimento dos autores, inserindo-os no 

seu tempo, e relacionando-os com a personagem principal de todo este processo, o 

arquiteto Marques da Silva, permitindo a compreensão do conjunto. Uma compreensão que 

se entende por global e integradora.  

 O contexto da vida e obra do arquiteto Marques da Silva remete a uma conjuntura 

específica, com condicionalismo precisos, ditados pela época em que viveu. A leitura e 

apreensão desse contexto torna-se, então, uma tarefa essencial, na medida em que permitiu 
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ou potenciou a construção desta coleção que, para ser entendida, implica a consolidação 

desse corpo de conhecimento. 

 O arquiteto Marques da Silva é já uma personagem integrada na história da 

arquitetura e da cidade do Porto, reunindo em si a condição de ter sido simultaneamente o 

último arquiteto clássico e o primeiro arquiteto moderno do Porto, como podemos 

testemunhar em muitas das suas obras, presentes na cidade. Obras que assumiram a 

particularidade de revolucionar e reinventar a imagem da cidade do Porto. Desde logo pela 

conceção e construção da Estação de São Bento, que representa um momento fundador da 

transformação da cidade, na viragem do séc. XIX para o século XX. Outros exemplos 

tornaram-se momentos de referência na leitura da cidade e na história da arquitetura, como 

o Teatro de São João, os Armazéns Nascimento ou ainda o projeto da Casa de Serralves. 

 Marques da Silva foi igualmente um personagem de destaque como pedagogo, 

integrando o corpo docente da Escola de Belas Artes do Porto, chegando a ser diretor desta 

instituição, liderando a formação de vários arquitetos que se tornariam, eles próprios, 

referências na história da arquitetura portuguesa. Foi igualmente professor na Escola Faria 

Guimarães, em complemento do seu percurso exemplar no ensino. 

 O seu desempenho na arquitetura e no ensino constituíram já objeto de muitos e 

diversos estudos, desde o momento fundador consolidado na obra de António Cardoso, a 

muitas outras incursões, em estudos parcelares, ou de carater mais global, de vários autores 

que têm vindo a estudar, sobretudo, o Arquiteto, em iniciativas diversas apoiadas pela 

Fundação Marques da Silva. 

 Não obstante ser um personagem bastante estudado e (re)conhecido, não deixa de 

surpreender. A coleção de pintura da FIMS, será o pretexto para conhecer uma outra faceta 

do arquiteto, o criativo para além da arquitetura. Criativo enquanto autor de uma obra 

pictórica, expressa na coleção de aguarelas da sua autoria, e o criativo enquanto 

colecionador de um núcleo de pinturas de outros autores.  

 É pois este caminho de entendimento sobre esta outra faceta, aquele que nos 

propomos a revelar com o desenvolvimento desta Tese. Um percurso da esfera pública à 

privada, do arquiteto ao indivíduo que gostava de pintar e de contemplar a arte. É esta 

enorme curiosidade que nos move.  
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 Numa primeira abordagem podemos desde já, referir que se trata de um conjunto de 

pinturas que remete essencialmente para dois tipos de registos, ou de temáticas, se 

preferimos, a retratística e a pintura de paisagem. 

 Os pintores de paisagem recorriam a um elemento peculiar para concretizar, e 

analisar a escolha dos enquadramentos a fixar nas telas. Chamavam-lhe um espelho negro, 

ou espelho para recorte de paisagem (figs. 1 e 2). O exemplar aqui reproduzido, integra o 

espólio do pintor Cândido da Cunha (1866-1926), e pertence à Biblioteca Pública 

Municipal do Porto.  

Perante uma determinada paisagem, o pintor, o seu utilizador voltava as costas ao 

assunto / tema / objeto a ser tratado, utilizando o espelho na direção oposta, colocando a 

encenação em perspetiva, com a concentração e atenção semelhantes àquela do fotógrafo, 

que compõe a encenação no visor do seu aparelho. Desta forma o objeto / tema era 

revelado de forma isolada do seu contexto, como se fizesse um recorte à paisagem.  

O que os pintores tentavam com estes espelhos era obter o melhor enquadramento. 

Centrados na realidade, os pintores afastavam-se dela para que a sua imagem fosse tão 

mais verdadeira quanto aquela que a imaginação fosse capaz de criar, sem distrações e sem 

perder a objetividade da encenação. O seu reflexo atenuava a cor e a profundidade, o que 

permitia compor o quadro com maior facilidade. 

Estabelecemos o paralelismo com o nosso trabalho nesta Tese, não se trata de voltar 

costas à realidade, mas o trabalho de investigação é necessariamente um processo de 

recorte da realidade. E, desde esse recorte, que constitui o objeto do trabalho a ser 

estudado, é de novo inserido no contexto, colocando-o em perspetiva. Tal como a 

   
fig. 0fig. 0fig. 0fig. 01111    Espelho para recorte de Paisagem 
1901 
Cândido da Cunha (proprietário)  
estojo fechado 
BPMP_MA-Cândido da Cunha-III-4-4_ 

fig. 0fig. 0fig. 0fig. 02222    Espelho para recorte de Paisagem 
1901 
Cândido da Cunha (proprietário) 
estojo aberto 
BPMP_MA-Cândido da Cunha-III-4-4_        
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utilização do espelho o que se pretende é colocar em perspetiva a secção das várias 

camadas que compõem esta história e, sem distrações, chegar o mais próximo possível, 

daquilo que foi o percurso desta coleção de pintura até ao núcleo que hoje se pode 

contemplar. 

 

Objeto  

 

O objeto de estudo desta Tese remete para a coleção de arte pertencente ao espólio 

da Fundação Instituto Arquitecto José Marques da Silva. Uma coleção de carácter pessoal, 

reunida, na sua maioria, pelo arquiteto José Marques da Silva (1869-1947). 

O espólio da Fundação contempla dois grandes núcleos, o denominado Acervo 

Documental e o Património Artístico. O Acervo Documental encontra-se subdividido em 

três Sistemas de Informação: Sistema de Informação Marques da Silva/ Moreira da Silva, 

Sistema de Informação António Cardoso (1932-) e o Sistema de Informação Fernando 

Távora (1923-2005). O Sistema de Informação Marques da Silva/ Moreira da Silva, aquele 

que nos interessa em particular, remete para o legado documental de José Marques da 

Silva, Maria José Marques da Silva (1914-1994) e David Moreira da Silva (1909-2002), 

respetivamente filha e genro de José Marques da Silva, também arquitetos de profissão. 

Conjugado numa perspetiva sistémica, apresenta-se repartido em três núcleos autónomos 

denominados de Documentos, Biblioteca e Coleções. Este último núcleo refere-se ao 

Património Artístico e constitui o ponto de partida deste estudo. 

A nossa investigação deriva da oportunidade proporcionada por parte da Fundação 

Instituto Arquitecto José Marque da Silva, em (re)conhecer e detalhar a coleção de pintura, 

na sequência da submissão a um rigoroso e profundo processo de restauro, concluído em 

Abril de 2010. 

O núcleo de pintura, inserido na supercategoria Parimónio Artístico, contempla na 

sua composição várias técnicas derivadas da pintura, desde a pintura a óleo, ao pastel, 

passando pela aguarela ou aguada. Por inerência, em resultado das circunstâncias advindas 

do nosso estudo, sentimos necessidade de conhecer todo o conjunto denominado 

Património Artístico, que inclui para além da Pintura, Ourivesaria, Numismática, 
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Escultura, Gessos, Imaginária, Cerâmica, Mobiliário e Medalhística, como forma de 

apreender o universo material, a imagética que envolvia o arquiteto. Da mesma forma 

procedemos em relação aos documentos, onde fomos procurando toda a documentação que 

pudesse ilustrar, ou esclarecer, sobre o conteúdo da coleção de pintura, e o seu 

entendimento num contexto global. Uma das particularidades deste acervo reside nesta 

possibilidade de aceder a um espólio bastante completo, que engloba ambos os campos, 

profissional e pessoal. 

O objeto de estudo passou por um processo de oscilação, percorrendo os contornos 

de todas as possibilidades encontradas no espólio de Marques da Silva, até estabilizar 

naquele que agora apresentamos, e que se estabelece como motor e elemento nuclear, 

gerador de toda a investigação que está na base da elaboração desta Tese.  

Assumimos, então, o núcleo de pintura, nas suas diversas técnicas como o elemento 

central. A cronologia é variável mas, de uma forma geral, corresponde sensivelmente ao 

período de vida do Arquiteto, ou seja, desde o último quartel do século XIX à primeira 

metade do século XX. No que respeita à temática destacam-se, de forma imediata, a 

retratística e a exploração pictórica da paisagem. 

Paralelamente ao reconhecimento das pinturas complementámos a investigação a 

partir do conteúdo do núcleo dos Documentos, procurando informação complementar que 

pudesse assessorar a compreensão da coleção de pintura, da forma mais clara possível. 

Nesta sequência destacamos deste conjunto dos Documentos o núcleo dos desenhos 

executados por Marques da Silva no Atelier Laloux, na sua formação em Paris, que 

corresponde à sua instrução e processo de capacitação no campo do desenho, remetendo 

para uma pequena coleção de Académias, desenho de figura humana, desenho do antigo – 

esculturas, e desenho de ornato. Completamos a circunscrição do objeto de estudo com um 

núcleo de desenhos que são parte integrante do trabalho de Marques da Silva no domínio 

da ilustração, nomeadamente nos estudos elaborados para os cartazes da Romaria de São 

Torcato, na sua participação numa coleção de postais, ou na ilustração de livros.  
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Objetivos 
 

O objetivo primordial deste estudo será proceder ao (re)conhecimento da coleção 

de pintura, informando, cada uma das obras, com um conjunto de dados que possibilitem o 

conhecimento efetivo de cada uma delas. Visando consolidar datas e autorias, 

proveniências e a apreensão do mercado artístico, no Porto, à altura da formação da 

coleção. Pretendemos criar um corpus de conhecimento que possibilite a construção de 

uma hipótese de leitura do conjunto de pintura e a sistematização da informação 

disponível. Essa informação irá sendo complementada, paralelamente, em pesquisas quer 

na FIMS, quer em outras instituições, sempre que se justifique, de forma a completar 

lacunas e a homogeneizar a informação. Pretende-se a construção de uma visão crítica que 

permita a organizar e estruturar a coleção, de forma operativa, clara e inequívoca.  

Outro dos objetivos será integração do conhecimento da coleção no contexto 

imediato do protagonista, enquanto elemento aglutinador da sua composição – o arquiteto 

José Marques da Silva. Daqui deriva a necessária (re)leitura do seu percurso formativo, e a 

pesquisa pelas áreas de intervenção pictórica, diversas da arquitetura. Falamos do 

arquiteto, mas também do arquiteto pintor, autor de um grande conjunto de aguarelas e 

também de diversos trabalhos de ilustração. O entendimento deste percurso e da 

diversidade criativa permite-nos entender e relacionar o seu universo visual, em confronto 

com as opções relativas ao processo de reunião das pinturas. 

Num contexto mais amplo, e abrangente pretende-se, também, a integração e 

compreensão dos diversos autores das pinturas, relacionando-os com a história da arte 

portuguesa. 

Trata-se, portanto, de um estudo com objeto e objetivos claramente definidos e de 

um tema perfeitamente circunscrito. Não se trata de um tema estanque, pelas questões que 

levanta e pela constante necessidade de cruzar informação com outros objetos, fontes e 

bibliografia, mas é delineado com a precisão a que a própria natureza do objeto de estudo 

indicia. Trata-se de um conjunto de pinturas que pertenceu a um arquiteto, ou a uma 

família, se assim quisermos, por agora, que estabilizou, fixou-se a partir do momento da 
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constituição da Fundação Marques da Silva. O reconhecimento e a conservação deste 

património representa um dos objetivos principais da FIMS.  

Falamos então de um objeto concreto, por oposição à oscilação que normalmente 

acompanha um trabalho de investigação, onde muitas vezes o objeto de estudo decorre de 

uma seleção, de um recorte que se estabelece como o foco do estudo, mas que passa por 

um processo, muitas vezes longo e atribulado, de estabilização do tema até alcançar a sua 

forma final.  

 

Metodologia 
 

Estamos perante uma coleção que permaneceu, grande parte do tempo, fechada 

sobre si própria, interdita ao olhar, arrumada, onde apenas alguns anteviam o conteúdo. Ao 

trazer esta coleção à luz, uma infinidade de questões emergiram, juntamente com as 

pinturas. 

A prova estrutura-se de forma a possibilitar o reconhecimento da coleção de pintura 

da FIMS. Existe uma narrativa principal, que se referencia na coleção de pintura, 

irradiando, depois nas várias questões que lhe estão associadas, nomeadamente os autores, 

a linguagem, a temática, etc. Era necessário e crucial efetuar o levantamento de todas as 

obras, percorrendo todas, uma a uma, revendo dimensões, técnicas, assinaturas, marcas e 

inscrições, todo um conjunto de informações que estavam expressas no próprio objeto e 

que fomos registando. O recurso à observação direta, e o contato com as obras, representa, 

deste modo, uma das etapas fundamentais da metodologia adotada, constituindo o motor e 

a motivação para a elaboração desta Tese. Este procedimento orientou os critérios de 

inclusão, ou de exclusão, das informações recolhidas e compiladas no conteúdo deste 

trabalho. 

Realizada a inventariação das obras, passámos às questões dali derivadas, 

procurando informação complementar sobre os autores, de modo a (re)conhecer o percurso 

individual de cada um deles, integrando as pinturas no conjunto da obra de cada autor.  
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Paralelamente fomos pesquisando sobre o protagonista, o mentor desta coleção, o 

arquiteto Marques da Silva, para procurar pontos de contato com os diversos autores, 

cruzando as biografias, os percursos formativos e profissionais. 

O acervo documental da FIMS, contém um conjunto significativo de agendas e 

cadernos de apontamentos, muitos da autoria de Marques da Silva, cuja leitura se impôs, 

procurando as informações relativas aos quadros, comentários, ou eventualmente, a 

referência de compra. Esta fonte de informação revelar-se-ia, no entanto escassa, 

praticamente inexistente para uma parte significativa do conjunto das pinturas. 

A biblioteca do arquiteto constituiu outro campo de investigação, procurávamos 

catálogos, publicações sobre arte, tentando perceber se os autores das pinturas se 

encontravam representados nesse acervo bibliográfico, ou não. Na verdade encontraram-se 

alguns catálogos e algumas obras que se tornaram pertinentes para a compreensão do 

núcleo de pintura. 

Esgotada a pesquisa na Fundação Marques da Silva, ainda havia um longo caminho 

a percorrer. Numa lógica de irradiação, e porque já tínhamos algumas pistas sobre os 

procedimentos seguintes, ampliámos o foco de estudo até às instituições que, de alguma 

forma, completavam e complementavam a informação recolhida na FIMS. Desde os 

museus a bibliotecas que aparecem referenciados ao longo da prova, seguindo o percurso 

de reconstituição da história desta coleção. 

 A Tese desenvolve-se em quatro níveis distintos de abordagem. Num primeiro 

nível pretendemos reconhecer o percurso formativo de Marques da Silva, quer na cidade 

do Porto, na Escola Portuense de Belas Artes, quer em Paris, com a entrada para a École 

des Beaux Arts, de forma a assimilar a estruturação da aprendizagem e o valor do desenho 

na sua formação. Nessa sequência passamos a detalhar as incursões de Marques da Silva 

no domínio do desenho, analisando esquissos, relativos à arquitetura para a assimilar o 

processo mental de construção desses registos. A partir desta constatação, passamos à 

análise dos desenhos para lá da arquitetura, nomeadamente os desenhos de ilustração e por 

fim as aguarelas. Devemos advertir que quando nos referimos para além da arquitetura 

remete para uma ideia muito concreta; tratam-se de registos paralelos à arquitetura mas, de 

forma indireta, são sempre devedores à disciplina da arquitetura, afinal de contas trata-se 
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da sua vocação primária, e de uma estruturação mental construída a partir da aprendizagem 

da arquitetura. 

O segundo momento remete para a coleção de pintura da FIMS, sendo o 

procedimento primário de elaboração desta Tese, encontra-se inserido à sequência da 

abordagem a Marques da Silva porque o entendimento do arquiteto revela-se essencial para 

a compreensão do núcleo de pintura. Sem um não existiria o outro. 

Este segundo capítulo refere-se, então, à explanação da construção do núcleo de 

pintura, estabelecendo as ligações necessárias com a família Lopes Martins, devedora, em 

parte, da construção deste legado. Pretendemos esclarecer os contornos exatos desse 

contributo da herança familiar. 

Ainda neste capítulo pinturas são posteriormente agrupadas por denominadores 

comuns que definem uma espécie de cartografia para a leitura da coleção. São obras 

destacadas do conjunto que, pela sua representatividade, ou singularidade, no seio do 

conjunto, se evidenciam como elementos determinantes, para a consolidação de um corpo 

de conhecimento que esclareça o conteúdo da coleção de pintura da FIMS. Desde logo a 

criação de dois grupos dominantes, o retrato e a pintura de paisagem. Daqui decorre, 

também, a análise mais aprofundada a alguns dos artistas, detalhando a sua obra, em 

alguns casos para autenticar autorias de pinturas que não se encontram assinadas, noutros 

casos para revelar artistas menos conhecidos. É o caso do pintor António Costa (1898-

1961), praticamente desconhecido na história da arte portuguesa. Esta procura, visando a 

identificação deste autor, revelou-se uma tarefa árdua e lenta, no sentido de encontrar 

dados que permitissem conhecer a história associada ao pintor. Na coleção de pintura 

existem duas obras com a sua assinatura: um retrato de José Marques da Silva e um pastel 

relativo à pintura de género. 

Desde este percurso pela coleção de pintura, decorre a reflexão necessária sobre a 

integração dos artistas no contexto da história da arte portuguesa, referenciando-os no 

naturalismo português. Essa contextualização é, paralelamente, cruzada com entendimento 

do arquiteto, na dialética que se estabelece entre os dois, Marques da Silva e conjunto de 

pintura da FIMS. 
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Num terceiro nível propomos a abordagem ao mercado artístico da época do 

arquiteto, esclarecendo sobre a interação entre Marques da Silva e os agentes que 

integravam esse mesmo mercado. Desta reflexão e pesquisa pelo mercado artístico, 

iniciada, em paralelo, já desde o capítulo dois, evidenciou-se a importância de uma sala de 

exposições em particular. No meio cultural frequentado por Marques da Silva e familiares, 

constituiu, no nosso entender, um momento exponencial na consolidação do núcleo de 

pintura da FIMS, falamos do Salão Silva Porto.  

Devemos referir a escassez de informação relativa a esta sala de exposições, um 

espaço referencial no mercado artístico da cidade do Porto, tendencialmente associado a 

uma elite burguesa, da qual o arquiteto fazia parte. Percorremos diversas instituições na 

procura dos catálogos relativos ao Salão Silva Porto. Na biblioteca do MNSR encontramos 

vários catálogos, e proporcionou-se o acesso a um texto, que se encontra em vias de ser 

publicado, sobre esta sala de exposições, da autoria da Dra. Vera Cálem, um contributo 

adicional. Da mesma forma os Boletins, editados pelo próprio Salão Silva Porto, 

constituíram informação importante para a compreensão desta instituição, alguns dos quais 

constavam da biblioteca do arquiteto Marques da Silva, sendo que os restantes foram 

encontrados na Biblioteca Pública Municipal do Porto. 

Finalmente o quarto nível de abordagem remete para um ensaio sobre algumas 

questões que nos acompanharam desde o início da pesquisa. Questões que já não se 

prendiam com o conteúdo da coleção, mas antes com o seu significado. Surge então a 

procura concetual, e os contornos essenciais, de alguns termos como património, herança, 

coleção e colecionador, no intuito de explanar uma hipótese de leitura sobre o papel do 

arquiteto Marques da Silva na constituição da coleção de pintura da FIMS.  

A cronologia de autores constitui um nível de abordagem paralelo, sistematizando 

um conjunto de informações relativas a cada autor, relacionando o percurso individual de 

formação e de magistério, para os casos dos pintores que integraram o sistema de ensino, 

de forma a possibilitar o cruzamento com a mesma informação relativa a Marques da 

Silva. Esta sistematização informa-nos imediatamente sobre os pontos de contato entre os 

autores e o arquiteto, permitindo perceber pelas sobreposições, os encontros e os 

paralelismos. 
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Elaboramos ainda quadros síntese sobre o conteúdo das agendas e dos cadernos de 

apontamentos que constituíram um auxiliar precioso para a concretização desta Tese.  

Outro dos quadros remete para a sistematização da informação encontrada, sobre os 

pintores, as obras, e as exposições onde se encontraram expostas. A partir daqui 

conseguimos esclarecer sobre o percurso individual de algumas das pinturas, indicando a 

data das exposições e a construção de algumas hipóteses, desde a leitura dos catálogos, ou 

pelas notas associadas. Estas informações, acima descritas encontram-se compiladas no 

volume dois desta Tese, associado ao Apêndice Documental 

A narrativa das imagens foi um processo paralelo, que acompanhou a elaboração 

desta Tese, desde a primeira abordagem, constituindo o fundamento essencial para o 

entendimento da coleção e concretização deste estudo. A pesquisa iconográfica encontra-se 

compilada no terceiro volume, sob a forma de um Catálogo, onde se registam os aspetos 

técnicos associados a cada pintura. Associamos a cada pintura algumas hipóteses de títulos, 

que se encontravam por esclarecer. Referenciamos algumas autorias que se encontravam 

por atribuir, e datas que até agora se desconheciam. Esta compilação é o resultado de uma 

pesquisa exaustiva e minuciosa, construída desde o contato direto com as obras. Assume-se 

como o núcleo gerador e estruturante na concretização desta Tese, dali derivaram todas as 

questões e muitas das respostas. Um percurso elucidativo e clarificador da vida das 

imagens. 

A assessoria das imagens, dispostas ao longo dos textos que compõem esta Tese, 

revelou-se um procedimento incontornável, apresentadas como referentes visuais que 

remetem para as imagens originais, a maioria apresentadas no Catálogo, que 

correspondem, quase na totalidade, a imagens que integram o espólio da Fundação 

Marques da Silva. 

A presença das imagens no texto permite a associação imediata ao discurso que as 

acompanha, onde muitos dos casos são textos construídos sobre as imagens. Afinal de 

contas, como dissemos no início desta explanação da metodologia de trabalho, as imagens, 

as pinturas foram um dos principais fundamentos desta dissertação. 
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1. Marques da Silva e a sua formação artística 

1.1 Escola Portuense das Belas Artes (1882-1888) 
 

 Este primeiro capítulo remete para o (re)conhecimento do percurso formativo do 

arquiteto José Marques da Silva. Referimos a palavra (re)conhecimento porque se trata de 

um olhar de novo. A formação de Marques da Silva está documentada e detalhada, de 

forma exemplar, na obra de António Cardoso1, pelo que constitui uma referência 

bibliográfica incontornável. Muito para além da pesquisa sobre o percurso formativo, o 

estudo da autoria de António Cardoso é fundamental para conhecer e compreender a vida e 

obra de José Marques da Silva.  

Mais recentemente o núcleo documental, constituído por sessenta e sete desenhos 

de arquitetura, desenvolvidos por Marques da Silva no atelier de Victor Laloux, foi alvo de 

um estudo levado a cabo por Clara Serra Veiga Vieira2, no sentido de organizar e dotar de 

sentido todo o conjunto. Nessa sequência, o percurso formativo de Marques de Silva em 

Paris foi revisitado, e detalhado, à luz desta temática, pelo que constitui, igualmente, um 

estudo a considerar para o entendimento da formação do arquiteto. 

Gostaríamos de evidenciar que não se pretende fazer um estudo, ou análise 

exaustiva, sobre a formação do arquiteto, esse trabalho já se encontra feito. Pretende-se 

revisitar esse percurso formativo, como forma de detalhar e evidenciar os argumentos que 

concorrem para um melhor entendimento da produção pictórica de José Marques da Silva. 

Revemos neste procedimento a possibilidade de consolidar uma sensibilidade, ou uma 

imagética, como forma de aproximação ao personagem responsável pela constituição do 

núcleo de pintura da Fundação Marques da Silva. 

O início da formação académica de José Marques da Silva, focada objetivamente na sua 

intenção de se tornar arquiteto, tem início no ano de 18823 com a inscrição no primeiro ano 

de Arquitetura Civil na Escola Portuense de Belas Artes.  

                                                           
1 CARDOSO, António – O Arquitecto José Marques da Silva e a arquitectura no �orte do País na primeira 
metade do séc. XX. Porto: FAUP Publicações, 1997. 
2 VIEIRA, Clara Serra Veiga – O percurso formativo de José Marques da Silva na École �ationale et 
Spéciale des Beaux-Arts (1890-1896). 2 vols. Porto: [Edição do Autor], 2010. Relatório de Estágio do Curso 
de Mestrado em História de Arte Portuguesa, apresentado à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 
sob a orientação de Prof. Dr. Agostinho Rui Marques de Araújo. 
3 CARDOSO, António – Op. Cit., p. 11. 
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Naquela altura, o currículo da EPBA incidia sobre quatro cadeiras dominantes, 

Desenho Histórico, Pintura, Escultura e Arquitetura, exigindo a frequência ao longo de 

cinco anos para conclusão de cada uma das áreas de formação. Não obstante, era possível, 

em alguns casos, o aluno poder efetivar dois anos do mesmo curso ao longo de um ano 

letivo.  

Marques da Silva frequenta os cursos de Desenho Histórico, e Arquitetura Civil 

entre 1882 e 1888. No ano letivo de 1885-86 inscreve-se também no curso de Escultura, à 

altura sob o magistério de Soares dos Reis, frequentando o referido curso ao longo de três 

anos, concluindo-o em 1888, no mesmo ano que completa o curso de Desenho Histórico e 

o curso de Arquitetura Civil. 

Ao longo do seu percurso na EPBA, é de assinalar uma menção honrosa, no 

concurso ao Prémio Soares dos Reis4 no ano de 1886. Um ano depois, Marques da Silva, 

agora aluno do 4.º ano do Curso de Arquitetura Civil, voltaria a concorrer ao mesmo 

prémio, desta vez como autor do projeto vencedor: Projecto d’uma arca d’água, composto 

por planta, corte e alçado. Destacamos ainda uma menção honrosa no concurso de 

Desenho Histórico, num exercício de desenho do antigo, trabalhando a estátua da Vénus de 

Milo5.  

Marques da Silva será orientado nos seus estudos na EPBA por José Geraldo da 

Silva Sardinha (1845-1927)6, responsável pela cadeira de Arquitetura Civil, António 

Soares dos Reis (1847-1889), em Escultura e João Marques da Silva Oliveira (1853-1927), 

na cadeira de Desenho Histórico. Os três professores, pioneiros do regime de pensionato 

                                                           
4 O Prémio Soares dos Reis, instituído 1879, procurava incentivar os alunos do Curso de Arquitetura Civil a 
desenvolver um projeto de invenção.  
A partir de um tema proposto os alunos realizavam as suas propostas em quatro sessões de três horas. O tema 
relativo ao ano de 1886 referia: Projeto de posto de barreiras - cf. LISBOA, Maria Helena – As academias e 
escolas de Belas Artes e o ensino artístico (1836-1910). Lisboa: Edições Colibri, 2006, p. 157. 
5 VIEIRA, Clara Serra Veiga – O percurso formativo de José Marques da Silva na École �ationale et 
Spéciale des Beaux-Arts (1890-1896), Vol. I. Porto: [Edição do Autor], 2010, p.21. 
6 José Geraldo da Silva Sardinha faz a sua formação em Arquitetura Civil na APBA, entre 1863 e 1867. 
Concorre para pensionista no ano de 1867, e parte para Paris, com vista a completar a sua formação em 
Arquitetura. Realizado o concurso de admissão à Escola de Belas Artes de Paris, frequenta o Atelier Questel-
Pascal. Entre 1870-72 a instabilidade da guerra Franco – Prussiana conduz a um interregno na sua formação 
parisiense. Regressado ao Porto, assume a regência interina da cadeira de Arquitetura Civil. Em 1872 retoma 
o curso de arquitetura em Paris, concluindo em 1873. No ano de 1879 é nomeado professor proprietário da 
Aula de Arquitetura Civil da APBA, após a regência interina desta mesma cadeira desde Abril de 1978. 
Assume o cargo de Diretor da APBA entre 1896 e 1906. 
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instituído pelo Estado Português7, que desde esta primeira geração irá abrir concursos, de 

forma assídua, para o envio de estudantes de ambas escolas de Belas Artes do País, Porto e 

Lisboa, para o complemento de formação em Paris. 

Os três professores, acima referidos, veiculam, portanto, no seu ensino na APBA, 

as influências trazidas da Escola de Belas Artes de Paris. Associado a estas novas 

premissas de ordem metodológica e pedagógica, derivadas do processo de pensionato, no 

confronto da metodologia apreendida no Porto com outras metodologias e com outras 

formas de pintar, ensinar e desenhar, permanece o culto e a atenção sobre o desenho como 

base de formação dos alunos da Escola Portuense. 

Nesse sentido a formação de Marques da Silva, como de tantos outros artistas 

daquela geração, deve muito à sua formação de desenho, na definição de uma matriz 

estruturadora da metodologia de trabalho. 

O Desenho Histórico assume-se como uma disciplina base da formação dos artistas, 

nas três áreas dominantes que se lecionavam na EPBA, a Pintura, a Escultura e a 

Arquitetura. A cadeira de Desenho Histórico revestia-se de maior importância quando 

atendemos ao regime de precedências que se verificava na progressão dos vários cursos. O 

acesso ao 1.º ano de Pintura Histórica implicava a aprovação no Curso de Desenho 

Histórico. Ou seja, era necessário o aluno ter cumprido os cinco anos de Desenho para 

poder aceder à Aula de Pintura Histórica. Em alternativa o aluno podia submeter-se às 

provas equivalentes ao 5.ºano de Desenho. O acesso ao 1.º ano de Escultura obrigava ao 

aluno ter sido aprovado no 2.º ano de Desenho, ou à submissão a provas equivalentes, que 

garantissem essa aprovação. Finalmente o acesso ao 3.º ano de Arquitetura Civil implicava 

a aprovação do 1.º ano de Desenho8.  

                                                           
7 O envio dos pensionários, e o complemento de formação no estrangeiro, estaria previsto desde o Decreto de 
1836, onde se estabeleceram os Estatutos para a Academia Portuense das Bellas Artes. No entanto as 
disposições, prevista nos estatutos, só viriam a ser regulamentadas em 1866. Sendo que os primeiros 
pensionistas do Estado foram António Soares dos Reis e José Geraldo Sardinha, no ano de 1867. Em 1873 
será a vez dos pintores João Marques da Silva Oliveira e António da Silva Porto - cf. LISBOA, Maria Helena 
– Op. Cit., pp. 172-175. 
8 Sobre o Regulamento e Programas da EPBA - cf. LEMOS, Maria da Assunção Oliveira Costa – Marques de 
Oliveira (1853-1927) e a cultura artística portuense do seu tempo, 3 vols. Porto: [Edição do Autor], 2005. 
Dissertação de Doutoramento em Ciências da Arte, apresentada à Faculdade de Belas Artes da Universidade 
do Porto, sob a orientação de Prof. Dr. Agostinho Rui Marques de Araújo, Vol. I, pp. 121-123 e Vol. II, pp. 
176-178. 
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Relativamente ao curdo de Desenho Histórico, para termos uma ideia sobre o 

conteúdo programático, e a noção sobre o tipo de aprendizagem que se praticava, devemos 

referir que o ensino incidia na cópia de estampas e gessos, contorno e sombreamento ao 

longo do 1.º e 2.º ano, sendo que as figuras de vulto seriam introduzidas no 3.º ano. Ao 

longo do 4.º ano eram contemplados pelo programa, o desenho de estátuas e de modelo 

vivo, prolongando-se neste esquema até à conclusão do 5.º ano9. 

O ano de 1882 é marcado pelo concurso para o provimento do lugar de professor de 

Desenho Histórico da EPBA, por jubilação de Tadeu de Almeida Furtado (1813-1901). 

Apresentam-se a concurso dois candidatos, Caetano Moreira da Costa Lima (1835-1898) e 

João Marques da Silva Oliveira. O concurso é promulgado em Janeiro de 1882, e após um 

período de espera, Caetano M. da Costa Lima foi afastado do concurso por motivos de 

doença que o incapacitava, fazendo com que Marques de Oliveira fosse o único 

concorrente. 

As provas do concurso decorrem entre abril e agosto de 1882, resultando na tomada 

de posse da respetiva cadeira por Marques de Oliveira, em outubro desse ano. Das provas 

realizadas pelo pintor para este concurso, gostaríamos de destacar a prova escrita levada a 

cabo pelo concorrente, a partir de um tema sorteado, uma dissertação sobre a importância 

do desenho. Ali o pintor procede a uma reflexão, desenvolvida a partir da sua própria 

experiência destacada das provas desenhadas e pintadas no decorrer do concurso, 

dissertando sobre o valor do desenho, explicitando o modo como o desenho é um dos 

fundamentos da criação artística10. Marques de Oliveira viria a ser o professor de Desenho 

Histórico de Marques da Silva, na altura em que este frequentava a EPBA, e parece 

evidente que um dos fundamentos desta formação estaria, justamente, no desenho. 

 Entre os muitos artistas que frequentavam a EPBA, ao mesmo tempo que Marques 

da Silva completava a sua formação, referimos os nomes de Cândido da Cunha e Júlio 

Ramos, com quem teria algumas cadeiras em comum, nomeadamente a de Desenho 

Histórico, mas também João Augusto Ribeiro e Eduardo de Moura11, que não sendo 

                                                           
9 LEMOS, Maria da Assunção Oliveira Costa – Op. Cit.,vol. II, p. 178. 
10 Na referida dissertação o pintor conclui que o desenho é a base fundamental de todas as artes, mas 
especialmente das artes plásticas - cf. LEMOS, Maria da Assunção Oliveira Costa – Op. Cit., vol. I, p. 116. 
11 Sobre a aprendizagem e magistério dos autores que integram o elenco da coleção de pintura FIMS, e o 
paralelismo com o percurso de Marques da Silva. V. Quadro I - Cronologia dos autores, vol. II, p. 8. 
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colegas de sala de aula, frequentavam a escola naquela altura. Destacamos estes nomes de 

colegas de formação por estes integrarem o elenco de autores da coleção de pintura da 

Fundação Marques da Silva, deste modo é possível ir construindo a teia de relações que os 

autores estabeleceram com José Marques da Silva. 

 

1.2 École Nationale et Spéciale des Beaux-Arts (1890-1896) 
 

Marques da Silva, aos 19 anos de idade, concluía os seus estudos na Escola 

Portuense das Belas Artes e preparava-se para a próxima etapa no seu percurso académico, 

completar a sua formação de arquiteto na capital francesa.  

Paris seria a cidade do desejo no imaginário dos artistas e intelectuais da altura. A 

cidade de Paris apresentava-se, em toda a sua dinâmica, transformada por diversos 

acontecimentos que iam marcando o terreno e o quotidiano de forma decisiva. A revolução 

tecnológica e o crescimento demográfico, as redes de transporte, os processos fabris que 

determinavam novos materiais e novas formas, o uso da eletricidade, isto por um lado. Por 

outro a transformação urbanística levada a cabo por Haussman (1809-1891) constitui um 

novo sentido de urbanidade. Todos estes fatores concorriam como estímulos para os 

estudantes que chegavam a Paris ávidos de informação, curiosos pela descoberta, 

experimentando uma realidade distinta. Por outro lado acorriam a Paris estudantes de 

diversas áreas e de muitas nacionalidades, o que possibilitava uma troca de conhecimento e 

de experiências sem paralelo.  

Esta viagem assumia um papel fundamental na formação artística pela possibilidade 

de contato direto com as obras de arte de referência, pela possibilidade da pesquisa dos 

lugares e modos de fazer. A viagem impunha-se, aos alunos das Belas Artes pelo horizonte 

do contato com outra realidade, com outros métodos de aprendizagem, pelo confronto com 

outros valores culturais e com outra imagética, diversa daquela proporcionada pelos anos 

de aprendizagem em Portugal. 

Perante uma sociedade que se mostrava incapaz de acompanhar a valorização das 

artes, e da autonomização da criação artística, condicionada por uma mentalidade pouco 

informada e pouco trabalhada esteticamente, o complemento da formação no estrangeiro 
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seria um caminho fundamental, no sentido da especialização, mas também da real 

consciência da capacitação das qualidades plásticas e intelectuais dos nossos artistas. 

No campo disciplinar da arquitetura o complemento de formação no estrangeiro 

revestia-se de uma importância maior, quer pelas exigências inerentes ao exercício da 

própria profissão, quer pela atualização do léxico formal, dos conhecimentos técnicos, das 

novas respostas programáticas que se impunham perante um contexto emergente de 

mudanças e transformação das cidades. 

A formação proporcionada nas duas escolas de Belas Artes do país, Lisboa e Porto, 

nomeadamente pelo Curso de Desenho e pelo Curso de Arquitetura, as duas vertentes que 

mais nos interessam para esta exposição, permitia o acesso a um conjunto de ocupações 

profissionais que tinham por fundamento e, por ferramenta de trabalho, o uso do desenho. 

Dentro das competências adquiridas em Portugal, os artistas podiam, inclusivamente, 

desempenhar cargos de arquitetos de obras públicas, sem que lhes fosse reconhecida, 

porém, uma formação superior. Portanto, em vez do complemento de formação no 

estrangeiro, o que os estudantes portugueses aspiravam, com o pensionato em Paris, seria 

um completamento da sua formação. A etapa de formação em Paris proporcionava aos 

artistas portugueses a equivalência a uma qualificação superior.  

Nesta sequência, no caso específico dos arquitetos, a única forma de serem 

qualificados como técnicos superiores, equiparando-se aos engenheiros formados nas 

diferentes escolas portuguesas, passava pelo completamento de formação na École des 

Beaux-Arts de Paris12. 

Para além deste procedimento de índole prática, existiam outras questões latentes, 

as mudanças que ocorriam em termos de estruturas construtivas e o aparecimento de novos 

materiais, as solicitações de novas tipologias subsequentes de novos modos de vida, 

decorrentes do processo de industrialização e da consequente transformação da cidade, que 

se queria mais moderna e mais urbana, distanciavam-se, largamente dos ensinamentos 

veiculados pela formação dos arquitetos nas escolas portuguesas, onde se evidenciava, 

cada vez mais, a ausência de matérias técnico-científicas e de teoria da Arquitetura13.  

                                                           
12 LISBOA, Maria Helena – Op. Cit., p. 507. 
13 LISBOA, Maria Helena – Op. Cit., p. 504. 
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Não obstante a importância do desenho na formação do arquiteto, impunha-se todo 

um corpo de conhecimento teórico e técnico a ser integrado na sua aprendizagem. Esta 

lacuna seria ainda mais evidente quando confrontada, no terreno, com os engenheiros, cujo 

ensino há muito se ia ajustando a esta nova realidade, munindo-os de uma melhor 

preparação, de maior eficácia face às questões técnicas e domínio da construção. 

Será a partir de 1911, numa ação de valorização dos cursos de Belas-Artes no nosso 

país, levada a cabo pelo Governo provisório da República, que os cursos serão revistos. 

Aumentou-se a extensão dos cursos e, no que se refere ao ensino da arquitetura, 

intensificou-se as matérias técnicas relacionadas com a construção e a higiene dos 

edifícios, e impôs-se o tirocínio em obras, durante dois anos14.  

O concurso para pensionista de Arquitetura do Estado Português, e o respetivo 

programa, é publicado a 23 de junho de 188815. Apresentaram-se três candidatos em 

resposta à solicitação – José Marques da Silva, Arnaldo Redondo Adães Bermudes e Júlio 

César Pizarro – que, dando cumprimento ao programa do concurso, se prestam à execução 

das provas. Concluído o procedimento é proposto para pensionista, em abril de 1889, 

Adães Bermudes (1864-1948). Apesar do protesto apresentado por Marques da Silva, 

questionando a decisão do júri, esta manter-se-ia irrevogável e Adães Bermudes segue para 

Paris como pensionário de arquitetura do Estado Português  

Na verdade, apenas um número muito reduzido de candidatos podiam beneficiar 

das bolsas concedidas pelo Estado. Como consequência verificou-se um aumento 

progressivo de estudantes que iam para Paris, patrocinados por bolsas privadas, ou por 

iniciativa própria, superando em número de estudantes, o grupo de pensionistas oficiais16. 

 Com efeito, apoiado pelo seu pai, José Marques da Silva parte para Paris em 

outubro de 1889, a expensas próprias.  

 Antes de nos debruçarmos especificamente no percurso do aluno Marques da Silva, 

gostaríamos de referir algumas considerações sobre o funcionamento da Escola de Belas 

                                                           
14 PORTAS, Nuno – “As décadas obscuras”. In ZEVI, Bruno - História da Arquitectura Moderna, Vol. II. 
Lisboa, Editora Arcádia, 1973, p.690. 
15 CARDOSO, António – Op. Cit., p. 37. 
16 LISBOA, Maria Helena – Op. Cit., p. 174. 
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Artes de Paris, como forma de contextualizar e entender alguns dos pressupostos que 

orientaram este percurso do aspirante a arquiteto. 

 

1.2.1 Algumas considerações sobre o ensino na ENSBA 
 

 A École �ationale des Beaux-Arts, fundada em 1816 sob a designação de École 

Royale et Spéciale des Beaux-Arts, surgiu na sequência da junção das várias áreas de 

formação artística, que até então se encontravam separadas, formando uma entidade única 

sob a designação das Belas Artes, que agrupava a arquitetura à escola de escultura e à 

escola de pintura17. A escola estruturava-se então em três Seções: a Secção de pintura, a 

Secção de escultura e a Secção de arquitetura.  

 Em primeiro lugar o aluno procurava um atelier, e um patron, onde se iria 

familiarizar com o ensino da arquitetura e o funcionamento do atelier. Neste período de 

antecipação à entrada na Escola, propriamente dita, os alunos, aspirantes à Escola de Belas 

Artes, preparavam-se para os concursos de admissão, estudando matemática, geometria 

descritiva, história, desenho de ornamento e desenho arquitetónico18.  

 Os alunos franceses necessitavam de dois anos, aproximadamente, para se 

prepararem para os concursos de admissão que decorriam duas vezes por ano. Os alunos 

estrangeiros normalmente completavam esta fase em menos tempo, provavelmente pela 

formação prévia em arquitetura, nos seus países de origem19. Uma vez admitidos à École 

des Beaux-Arts integravam o grupo de estudantes de segunda classe, cumprindo deste 

modo a primeira etapa no acesso à escola e à sua formação. 

 Marques da Silva, irá frequentar o atelier preparatório de Joseph-Charles Peigney20, 

desde a sua chegada a Paris, em 1889, participando nas provas do concurso de admissão 

em 22 de fevereiro de 1890. Não conseguindo o acesso à Escola nesta primeira tentativa 

                                                           
17 CHAFEE, Richard – “The teaching of Architecture at the Ecole des beaux Arts”. In DREXLER, Arthur – 
The Architecture of the Ecole des Beaux-Arts. Londres: Secker & Warburg, 1977, pp. 77-79. 
18 CHAFEE, Richard – “The teaching of Architecture at the Ecole des beaux Arts”. In DREXLER, Arthur – 
Op. Cit., pp. 82-85. 
19 CHAFEE, Richard – “The teaching of Architecture at the Ecole des beaux Arts”. In DREXLER, Arthur – 
Ibidem. 
20 CARDOSO, António – Op. Cit., p. 42. 
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concorre, de novo, em julho desse mesmo ano, sendo admitido na École des Beaux-Arts a 6 

de agosto de 1890, como aluno definitivo da Secção de Arquitetura, em segunda classe21. 

A entrada na École des Beaux-Arts respondia a um esquema de organização 

perfeitamente definido e rigoroso. Uma vez inscrito na Secção de Arquitetura, o aluno 

escolhia um arquiteto para orientar os seus estudos e passava a integrar o seu atelier. Nesta 

estrutura estabelecia-se uma hierarquia encimada pelo arquiteto que assumia o lugar do 

Patron, sendo os alunos distinguidos entre nouveaux e anciens22. Por vezes o aluno 

aprendiz, subordinado aos alunos mais velhos, podia acompanhar e trabalhar para estes, na 

preparação dos concursos de Diploma ou na elaboração do Grand Prix de Rome, 

familiarizando-se com os procedimentos e aprendendo com a experiência.  

Os ateliers, cujo único propósito era, exclusivamente, o ensino, constituíam um 

local privilegiado de aprendizagem pela possibilidade da partilha de experiência e 

orientação do Patron, mas também pela partilha entre os alunos, uns com os outros 

desenvolvendo uma dinâmica de aprendizagem interativa e recíproca. 

O método de progressão nos estudos concretizava-se através dos concursos de 

emulação. Os concursos referiam-se, na sua maioria a estudos de composição 

arquitetónica, remetendo para dois tipos de exercícios, esquisses e os projets rendus23. Os 

programas eram estabelecidos mensalmente, alternando entre as tipologias dos exercícios 

anteriormente referidos. O enunciado dos programas era definido a priori pelo professor de 

teoria. Relativamente ao concurso de projet rendu, trabalhados ao longo de dois meses, os 

alunos concretizavam o desenho de uma pequena escola, ou de uma pequena estação de 

comboios, etc. Por outro lado o concurso de esquissos remetia para o desenho de parte dos 

edifícios desenvolvidos para os projets rendus, correspondendo à fachada de algum 

edifício público, a uma pequena habitação ou a um fontenário, para citar alguns exemplos. 

Para a sua concretização os alunos dispunham de doze horas.  
                                                           
21 VIEIRA, Clara Serra Veiga – Op. Cit., pp. 49-50. 
22 CARDOSO, António – Op. Cit., p. 45. 
23 Para um entendimento e detalhado do processo de formação dos alunos de arquitetura na École de Beaux-
Arts de Paris - V. CHAFEE, Richard – “The teaching of Architecture at the Ecole des beaux Arts”. In 
DREXLER, Arthur – The Architecture of the Ecole des Beaux-Arts. Londres: Secker & Warburg, 1977, pp. 
83-109. Para pormenorização do percurso formativo de José Marques da Silva, na École des Beaux-Arts, 
nomeadamente para consulta dos vários exercícios executados pelo arquiteto, para os vários concursos 
realizados na École - V. VIEIRA, Clara Serra Veiga – O percurso formativo de José Marques da Silva na 
École �ationale et Spéciale des Beaux-Arts (1890-1896). 2 vols. Porto: [Edição do Autor], 2010.  
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A partir de 1876 foi introduzida uma outra tipologia de exercícios sob a designação 

de éléments analytiques, referente ao desenho dos elementos arquitetónicos que 

compunham as ordens clássicas, a ordem Dórica, a Jónica e a Coríntia, consideradas como 

fonte de proporções arquitetónicas e de motivos decorativos. Do mesmo modo a 

introdução deste concurso procurava proporcionar aos alunos uma aproximação à teoria 

das sombras, mediante a utilização da aguada24.  

A par da composição arquitetónica surgiam os exercícios de construção, com a 

mesma importância e peso na formação do futuro arquiteto. Objeto de concurso, os 

conhecimentos de construção eram complementados pela matemática, geometria descritiva 

e estereotomia. 

O desenho, introduzido no currículo em 185925, correspondia ao estudo de 

ornamentos e da figura humana. Em 1883 o concurso de desenho foi desdobrado em três, 

passando a se designar ensino simultâneo das três artes26. Na Secção de Arquitetura os três 

concursos correspondiam ao desenho de ornamento, ao de figura humana, pelo recurso a 

estátuas ou ao modelo vivo e a modelação de ornamento com base no ornamento em 

baixo-relevo. Ainda relativamente ao ano de 1883, foi introduzido no currículo dos alunos 

de arquitetura, o concurso de história da arquitetura, para os alunos da segunda classe. 

A progressão dos alunos na Secção de Arquitetura era realizada mediante a 

participação do aluno na concretização dos concursos das diversas áreas disciplinares, 

mediante uma sistema de emulação e de acumulação de pontos, pela classificação em 

primeiro lugar, primeira e segunda medalhas, ou pela primeira, ou segunda, menção, 

confluindo na acumulação do número de pontos que garantisse a progressão para o nível 

seguinte. Daqui derivava que o próprio aluno podia ir determinando, até certo ponto, uma 

estratégia de participação nos concursos, de modo a alcançar os créditos necessários, 

definindo o seu próprio ritmo de progressão. 

Mediante a execução e aprovação nos vários concursos o aluno era promovido ao 

grupo dos estudantes da primeira classe. Nesta etapa o currículo era semelhante àquele 

                                                           
24 CARDOSO, António – Op. Cit., p. 48. 
25 CHAFEE, Richard – “The teaching of Architecture at the Ecole des beaux Arts”. In DREXLER, Arthur – 
Op. Cit., p. 84. 
26 CHAFEE, Richard – “The teaching of Architecture at the Ecole des beaux Arts”. In DREXLER, Arthur – 
Ibidem. 
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desenvolvido para a segunda classe, com maior enfase nos concursos, seis concursos 

anuais de esquisses e seis de projets rendus. Os programas enunciados revelavam ser mais 

complexos em relação aos da segunda classe, remetendo para a conceção de escolas, 

museus, hotéis, teatros e grandes moradias no que diz respeito aos projets rendus. 

Relativamente aos concursos de esquisses os enunciados referiam-se a partes de edifícios 

maiores e mais complexos, por comparação com a etapa anterior. A partir de 1883 

surgiram também concursos relativos ao desenho de figura humana, de desenho de 

modelação de ornamentos e de história da arquitetura27. 

 Aos alunos da primeira classe era permitida a participação nos Grand Concours 

anuais, promovidos pela Escola, premiados com valores ou medalhas, mas também com 

prémios pecuniários. Nesta categoria de concursos integravam-se o Concours Rougevin, 

Godeboeuf ou o Grand Prix de Rome28. 

  

1.2.2 Atelier de Victor Laloux 
 

 Após a admissão na École em 1890, José Marques da Silva integra a estrutura 

organizacional da Secção de Arquitetura e passa a frequentar o Atelier de Victor Laloux29. 

Victor Laloux (1850-1937), discípulo de Louis Jules André (1819-1890), foi aluno 

da École des Beaux-Arts, entre 1869 e 1877, ano em que obtém o Diploma de Arquiteto. 

Em 1878 vence o Grand Prix de Rome em 187830, ingressando no pensionato em Roma, 

que decorre entre 1879 e 1882. Durante este período empreende numa viagem à Grécia, 

Constantinopla, Ásia Menos e Egipto, fixando um conjunto de premissas e reflexões 

teóricas que são publicadas em 1888 na obra L’Architecture Greque, onde se evidenciam 

                                                           
27 CHAFEE, Richard – “The teaching of Architecture at the Ecole des beaux Arts”. In DREXLER, Arthur – 
Op. Cit. p. 86. 
28 Concurso promovido anualmente entre os alunos da École des Beaux-Arts de Paris, destinado aos alunos da 
primeira classe da Secção de Arquitetura, exclusivamente para cidadãos franceses, vedado, portanto, aos 
estudantes estrangeiros - cf. CHAFEE, Richard – “The teaching of Architecture at the Ecole des beaux Arts”. 
In DREXLER, Arthur – Op. Cit., pp. 86-87. 
29 CARDOSO, António – Op. Cit., p. 45. 
30 LECONTE, Marie-Laure Crosnier – Victor Laloux. 1850-1937. L’architecte de la gare d’Orsay. Catálogo. 
Paris: Ministere de la Culture et de la Communication / Editions de la Reunion des Musees Nationaux, 1987, 
p. 8. 
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os princípios organizadores da arquitetura clássica, grega, tidos como indispensáveis às 

leis da lógica construtiva.31 

O atelier de Victor Laloux, foi fundado após a morte de Jules André em 189032. 

Laloux, assistente de Jules André, no seu atelier de arquitetura na École des Beaux-Arts, 

desde 1888, seria o seu sucessor, por indicação do próprio Jules André. O Conselho 

Superior da Escola, contudo, não aprovou a escolha e nomeia Constant Moyaux (1835-

1911) para o lugar de André. Em consequência desta decisão os alunos, que frequentavam 

à altura o atelier de Jules André, não reconhecendo o valor do professor substituto, 

decidem fundar um atelier externo à École, reivindicando Victor Laloux como professor e 

orientador dos seus estudos, seguindo a indicação de Jules André, dando continuidade aos 

mesmos princípios orientadores que regiam o atelier até então, mudando apenas o local de 

instalação33.  

É nesta sequência de acontecimentos que Marques da Silva irá integrar o atelier 

Laloux, um organismo recém-formado, numa época em que os ateliers livres se 

impunham, por oposição aos ateliers internos da escola, como uma alternativa de 

qualidade e prestígio. O atelier Laloux construiu a sua reputação, desde o primeiro ano de 

existência, com a conquista do primeiro lugar no Grand Prix em 1891, reforçando o 

sucesso com a obtenção cinco prémios, no Concours de Rome, ao longo dos três anos 

seguintes34. 

 Victor Laloux veiculava pela sua orientação o poder de adaptação às tendências e 

aptidões de cada um, através dos seus conselhos nítidos e precisos. A sua visão de projeto 

assentava na procura da simplicidade e clareza da planta como fundamento da conceção 

arquitetónica. A planta seria o elemento melhor trabalhado, insistentemente, em detrimento 

dos cortes e dos alçados. Laloux considerava a organização do edifício primordial, a 

expressão e a forma seriam a consequência natural dessa mesma organização, resultantes 

de uma escolha e de uma sensibilidade35. A planta como elemento gerador da fachada,. 

                                                           
31 CARDOSO, António – Op. Cit., p. 46. 
32 LECONTE, Marie-Laure Crosnier – Op. Cit., p. 63. 
33 VIEIRA, Clara Serra Veiga – Op. Cit., p. 55. 
34O Grand Prix de 1891 foi atribuído a Emmanuel Pontremoli (1865-1956) - cf. LECONTE, Marie-Laure 
Crosnier – Op. Cit., p. 65. 
35 LECONTE, Marie-Laure Crosnier – Ibidem. 
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Laloux preconizava uma visão historicista e eclética na procura de uma arquitetura 

significante, comunicativa, por oposição às estruturas da arquitetura metálica praticada 

pelos engenheiros, em defesa do renascimento das tradições do passado. 

 A metodologia de ensino assentava nos esquemas mentais feitos e refeitos, na 

adaptação a formas arquetípicas, no que à planta respeita, que está uma boa parte do 

sucesso, em que o vício é tangente à virtude36.  

À Escola de Belas Artes competia os cursos teóricos de Ciências e História e 

elaborar e fornecer o tema dos concursos. Ou seja, a educação arquitetónica, propriamente 

dita, no que se refere à conceção, discussão e elaboração dos vários projetos, processava-se 

no atelier. Não obstante os esquisses fossem realizados en lodge, no interior da Escola, os 

projetos eram estudados no atelier em colaboração e cumplicidades. 

Um depoimento de um dos alunos de Laloux relata uma visita do Mestre ao atelier, 

referindo que Laloux, seguido pelos seus alunos, ia de mesa em mesa, criticando o trabalho 

de cada um dos estudantes. Após este procedimento colocava o seu chapéu na cabeça e 

abandonava a sala tranquilamente. Assim que o mestre saía instalava-se o pandemónio e 

todos os alunos iniciavam a discussão dos projetos, uns com os outros, á luz das críticas 

professadas por Laloux37. Este depoimento reveste-se de uma importância dupla, por um 

lado ficamos com uma noção mais aproximada, a partir de uma experiência pessoal, da 

interatividade que se estabelecia entre o Mestre e os alunos e da cumplicidade entre os 

próprios estudantes. Por outro lado o fato de se tratar de um depoimento de um arquiteto 

americano, William Adams Delano38 informa-nos da repercussão que teve o ensino da 

arquitetura na École des Beaux-Arts de Paris, na definição de uma cultura arquitetónica e 

de um imaginário próprio que se difundiu internacionalmente. 

Na verdade a prática pedagógica veiculada pela Escola de Belas Artes de Paris, 

assente no domínio das três artes, a pintura, a escultura e a arquitetura, inaugura um 

movimento cultural e artístico que, instituído e difundido a partir de Paris, seria 

                                                           
36 CARDOSO, António – Ibidem. 
37 Depoimento de William Adams Delano - cf. CHAFEE, Richard – “The teaching of Architecture at the 
Ecole des beaux Arts”. In DREXLER, Arthur – Op. Cit., p. 94. 
38 William Adams Delano (1874-1960), oriundo de Nova Iorque, estudou arquitetura na Universidade de 
Columbia e na École des Beauxs-Arts de Paris, frequentando o atelier Laloux. Juntamente com Chester 
Holmes Aldrich (1871-1940) irá fundar o escritório de arquitetura Delano&Aldrich em 1903, desenvolvendo 
a conceção e construção de edifícios referenciados no imaginário beauxartiano. 



Marques da Silva e a sua formação artísticaMarques da Silva e a sua formação artísticaMarques da Silva e a sua formação artísticaMarques da Silva e a sua formação artística                                                                                                                                              cap. IIII p. 32 
DDDDo Retrato à Paisagemo Retrato à Paisagemo Retrato à Paisagemo Retrato à Paisagem. Memórias Afetivas e Operativas do arquiteto Marques da Silva. 
 

reconhecido internacionalmente irradiando-se inclusive até aos Estados Unidos. A Escola 

de Belas Artes de Paris conseguiu consolidar um corpo de conhecimento sólido o 

suficiente para se afirmar como força homogeneizadora que, aliando o historicismo à 

inovação, se tornaria uma referência na imagética da arquitetura do séc. XIX, prolongando 

pelo século XX a sua influência na concretização de diversas obras de arquitetura. 

 Durante o período de formação no atelier Laloux, José Marques da Silva terá 

oportunidade de desenvolver ligações profissionais e afetivas com estudantes de várias 

nacionalidades, nomeadamente com Charles Lemaresquier (1879-1872), que viria a 

suceder Victor Laloux, na direção do atelier, com quem Marques da Silva viria a manter 

contato regular, documentado em várias cartas existentes no acervo documental da FIMS. 

Ao longo da frequência do atelier Laloux é de destacar, ainda, a ligação estabelecida entre 

Marques da Silva e Paul Normand (1861-1945), vencedor do Grand Prix em 1891, ou com 

Charles Butler (1871-1953), o primeiro arquiteto americano diplomado neste atelier, em 

189739. 

 

1.2.3 Percurso académico de José Marques da Silva na ENSBA  
 

 Após a admissão na École des Beaux-Arts, como aluno de segunda classe, e a 

integração no atelier Laloux, José Marques da Silva inicia o seu percurso respondendo às 

solicitações da Escola para poder efetivar a sua formação académica até à obtenção do 

Diploma. Para concretizar a primeira etapa, e passar para a seguinte, ou seja, para progredir 

de aluno de segunda classe para a primeira, terá de obter pelo menos 6 valores. Essa 

pontuação será obtida entre os exercícios de elementos analíticos, onde pode alcançar pelo 

menos 2 pontos. Outros 2 pontos podem ser obtidos pelos projetos rendu, sendo os 

restantes pontos alcançados entre medalhas ou menções honrosas em Matemática, 

Geometria Descritiva, Estereotomia e Construção, e também em Desenho ornamental, 

Desenho de figura, Ornamento modelado e Estudos de História40.  

 O aluno pode deste modo completar a etapa da segunda classe em um ano, mas, na 

realidade, precisava de dois a três anos. 

                                                           
39 VIEIRA, Clara Serra Veiga – Op. Cit., p. 59. 
40 CARDOSO, António – Op. Cit., p. 48. 
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 Marques da Silva cumpre os objetivos estipulados para a segunda classe, realizando 

os exames e concursos necessários entre 8 de agosto de 1891 e 9 de janeiro de 1893, num 

período aproximado de dois anos e meio41. Com o projeto lançado em 1892 – Uma escola 

primária numa Câmara Municipal – composto por planta, corte e alçado, premiado com 

uma primeira menção, Marques da Silva cumpre um total de 7 concursos, garantindo a 

passagem para a primeira classe42. 

 Como aluno da primeira classe os exercícios e concursos propostos seguem de 

perto a organização cumprida na etapa anterior, correspondendo a programas mais 

complexos e a edifícios de maiores dimensões e maior representatividade. 

 Entre abril e julho de 1893, Marques da Silva, estabelece uma pausa na sua 

aprendizagem parisiense e irá preparar uma proposta para o Monumento a Afonso de 

Albuquerque, em resposta ao concurso publicado em Portugal. O projeto, elaborado em 

conjunto com António Teixeira Lopes (1866-1942), sob a designação Portugal, não obteve 

o desejado primeiro prémio, vindo a ser preterido em favor da proposta apresentada por 

Costa Mota (1862-1930). Serve esta breve observação para elucidar sobre o empenho de 

Marques da Silva em se manter informado sobre o panorama artístico português e as 

atividades que iam ocorrendo, mostrando que o, ainda, aluno de arquitetura trabalhava por 

divulgar o seu trabalho em Portugal, ao mesmo tempo que cumpria os seus estudos para o 

Diploma. Por outro lado podemos confirmar, por este interlúdio, e outros mais que iremos 

verificar ao longo do seu percurso de formação, que o próprio aluno tinha autonomia para 

gerir o tempo de formação da maneira que achasse mais conveniente. 

Após esta curta suspensão nos estudos Marques da Silva participa no Concurso de 

História Geral da Arquitetura em junho de 1893. Um esquisso e um projeto rendu cujo 

programa propunha o desenho de um Fogão para a Sala dos Estados em Puy-en-Valey, 

classificado com uma primeira menção. Desenvolve ainda outro projeto rendu sob o tema 

uma Escola Normal Superior, também classificado com uma menção43. 

 Marques da Silva regressa a Portugal para participar no Concurso ao Monumento 

ao Infante D. Henrique, aberto no Porto em agosto de 1893. Neste projeto o futuro 

                                                           
41 CARDOSO, António – Op. Cit., p. 48. 
42 CARDOSO, António – Op. Cit., p. 55. 
43 CARDOSO, António – Op. Cit., p. 60. 
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arquiteto retoma a parceria com o escultor António Teixeira Lopes, apresentando a 

proposta Lusitânia. Marques da Silva vê novamente a sua proposta ser preterida em favor 

do projeto apresentado por Tomás Costa, sob a divisa Invicta, classificado em primeiro 

lugar em janeiro de 1894.  

O interregno nos estudos parisienses prolonga-se por oito meses, aproximadamente, 

entre agosto de 1893 e abril de 1894. A referência a este interregno conduz-nos a uma 

outra questão que gostaríamos de observar, estas interrupções nos estudos de Marques da 

Silva não deixam de refletir a liberdade, e a autonomia, que era conferida a cada aluno na 

gestão da sua própria formação na École des Beaux-Arts de Paris. 

 De regresso a Paris, Marques da Silva retoma os seus estudos e vai entrar em outro 

concurso de emulação, um projeto rendu sob o tema Cité de um quarteirão rico e elegante, 

classificado com uma primeira menção. E prossegue a cadência, instaurada por si, na 

concretização dos vários concursos, de modo alcançar os pontos necessários para se poder 

candidatar ao Diploma. 

 Como havíamos referido anteriormente, aos alunos da primeira classe se oferecia a 

possibilidade da participação nos Grand Concours anuais da École, nomeadamente no 

Concours Rougevin e o Prémio Godebouef. O concurso relativo ao Prémio Godebouef é 

lançado em dezembro de 1894. O tema referia um Ponto de apoio no meio de uma ponte 

suspensa. Marques da Silva apresenta a sua proposta, formalizada em planta, corte e 

alçados, desenhados em escalas diversas, com um grau de pormenorização bastante 

elevado. O projeto é classificado em janeiro de 189544, correspondendo a uma primeira 

menção. 

 O concurso de Composição Decorativa decorre em paralelo com o anterior, 

referindo-se ao tema Um lampadário. As provas decorrem em duas fases, sendo que 

somente a aprovação na primeira, permitia o acesso á segunda parte do concurso. O projeto 

rendu, constituía a segunda fase desta prova. Nesta fase o aluno poderia optar pelo desenho 

ou pela modelação, Marques da Silva optou pela segunda hipótese e alcançou um bom  

                                                           
44 CARDOSO, António – Op. Cit., p. 68. 
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resultado, sendo classificado com uma primeira medalha e um prémio pecuniário de 300 

francos45. 

 Ainda no contexto dos Grand Concours, o futuro arquiteto irá participar no 

Concurso Rougevin, concretizando a resposta ao tema lançado: O desenho de um vitral.  

Pretendia-se que o aluno executasse um desenho colorido que informasse a natureza do 

material, que fosse capaz de transmitir a sua transparência. Numa primeira fase proceder-

se-ia á elaboração do esquisso, passando à fase seguinte com a execução do rendu. Os 

desenhos finais teriam obrigatoriamente que expressar a cor, não podendo ser aceite 

qualquer proposta monocromática46. A proposta de Marques da Silva para o concurso 

Rougevin (fig. 03) é classificada, em fevereiro de 1895, com uma primeira menção.  

A técnica utilizada foi tinta-da-china e aguarela sobre papel, uma ótima escolha 

para informar a cor e transparência desejadas. Esta é, aliás, uma técnica que será bastante 

trabalhada ao longo de várias provas realizadas por Marques da Silva neste percurso na 

École des Beaux-Arts, nos vários concursos a que nos vimos referindo. A subtileza e 

transparência, da aguarela permitem colorir os projetos sem que se perca leitura da linha, 

ou o rigor do desenho. Da mesma forma vem a evidenciar uma das qualidades que iriam 

caracterizar a obra de Victor Laloux e, objetivamente, a obra de Marques da Silva – a 

policromia. 

                                                           
45 CARDOSO, António – Op. Cit., p. 69. 
46VIEIRA, Clara Serra Veiga – O percurso formativo de José Marques da Silva na École �ationale et 
Spéciale des Beaux-Arts (1890-1896), Vol. II. Porto: [Edição do Autor], 2010, pp. 116-117. 

    
fig. 0fig. 0fig. 0fig. 03333    Desenho de um vitral 
J. Marques da Silva, 1895 
Alçado Principal, esc. 1/ 12 
Tinta-da-china e aguarela s/ papel 
FIMS/ MSMS/ 3757 
  

fig. 0fig. 0fig. 0fig. 04444    Un monument funeraire à 
la memoire de Mr. Andersen  
J. Marques da Silva, 1895 
Alçado Principal, esc. 1/ 20 
Tinta-da-china e aguarela s/ papel 
FIMS/ MSMS/ 3162 

fig. 0fig. 0fig. 0fig. 05555    Un monument funeraire à 
la memoire de Mr. Andersen 
J. Marques da Silva, 1895 
Alçado Principal, esc. 1/ 20 
Tinta-da-china e aguarela s/ papel 
FIMS/ MSMS/ 3161 
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 Na sequência do seu percurso académico o futuro arquiteto irá participar, ainda, em 

mais alguns concursos, destacando-se Projet d’un monument funeraire à la memoire de M. 

Andersen (figs. 04 e 05). Este projeto constituiu uma oportunidade para Marques da Silva 

aplicar os trabalhos desenvolvidos na École a uma realidade concreta, no contexto 

português, ao mesmo tempo que aproveitava para divulgar o seu trabalho na sua cidade de 

origem. Atitude que revela um grande sentido de pragmatismo que, de resto, há-de 

acompanhar o arquiteto no exercício da sua profissão. Tratava-se, portanto, de uma 

proposta de um jazigo a construir no cemitério de Agramonte, na cidade do Porto, em 

memória de Mr. Andersen, uma personalidade destacada do comércio da cidade, entretanto 

falecido47. Marques da Silva não veria o seu projeto construído, no entanto obteve uma 

primeira menção e viu o seu trabalho exposto no Salon de 1895, esta seria, sem dúvida, 

uma forma de reconhecimento da qualidade artística dos seus desenhos48. 

 O último concurso que antecede a candidatura à obtenção do Diploma refere-se a 

um Hotel de viajantes (fig. 06), numa altura em Marques da Silva já havia ultrapassado os 

10 pontos necessários para se candidatar ao Concurso do Diploma49. O projeto refere-se a 

um hotel para acolher famílias e turistas em geral, concretizando um edifício de grandes 

proporções, que se impunha à paisagem, debruçando-se sobre um lago. O lugar é sempre 

                                                           
47 CARDOSO, António – Op. Cit., p. 70. 
48 Para consulta dos desenhos e detalhes do concurso V. VIEIRA, Clara Serra Veiga – O percurso formativo 
de José Marques da Silva na École �ationale et Spéciale des Beaux-Arts (1890-1896), Vol. II. Porto: [Edição 
do Autor], 2010, p. 122. 
49CARDOSO, António – Op. Cit., p. 71. 

   
fig. 06fig. 06fig. 06fig. 06    Un Hôtel de Voyageurs 
J. Marques da Silva, 1895 
Alçado Principal, esc. 1/ 100 
Tinta-da-china e aguarela s/ papel 
FIMS/ MSMS/ 3161 
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uma condicionante considerada na conceção arquitetónica, e estabelece-se, de fato, uma 

dialética entre os dois – construção e natureza. A natureza e arte tornam-se uma espécie de 

pórtico de ingresso50, Marques da Silva obtém com este projeto rendu mais uma primeira 

menção, cumprindo mais um ponto na sua folha de valores, concluindo a sua formação 

parisiense a 17 de outubro de 189551. 

 

1.2.3.1 Concurso do Diploma de Arquitetura 
 

O processo de candidatura à obtenção do Diploma de Arquitetura respondia a 

algumas condicionantes que passamos a expor. O Concours de Diplôme foi instituído em 

186752, dirigido aos alunos com um mínimo de dois anos de frequência na 1ª classe, tendo 

cumprido o mínimo de dez pontos exigíveis. As provas consistiam na elaboração de um 

projeto de arquitetura na forma e com os pormenores necessários à sua execução. O 

candidato deveria apresentar um certificado que demonstrasse a assiduidade no 

acompanhamento de obras, ao longo de um período mínimo de um ano.  

O futuro arquiteto inscreve-se no Concurso do Diploma em dezembro de 1895, 

apresentando uma declaração do arquiteto Louis-Marie Codornnier (1854-1949), que 

certifica que Marques da Silva desenvolveu trabalhos sob a sua direção53. 

 O espírito pragmático que acompanha Marques da Silva, que já tivemos 

oportunidade de mencionar anteriormente, irá determinar a escolha do tema54. Em resposta 

a uma solicitação da cidade do Porto, expressa num concurso público nacional, lançado em 

1889, pelo Governo Português, Marques da Silva propõe o tema: Uma Gare Central. Este 

projeto, que iria constituir a base de conceção para Estação de São Bento, assumia um 

problema concreto, materializando uma proposta necessária, e objetiva, à resolução de um 

problema num contexto real. Por um lado resolvia a questão da escolha do tema, por outro 

abria o horizonte da concretização do seu trabalho, dada a grande probabilidade de vir a ser 
                                                           
50 VIEIRA, Clara Serra Veiga – O percurso formativo de José Marques da Silva na École �ationale et 
Spéciale des Beaux-Arts (1890-1896), Vol. II. Porto: [Edição do Autor], 2010, p. 127. 
51 CARDOSO, António – Ibidem. 
52 LISBOA, Maria Helena – As academias e escolas de Belas Artes e o ensino artístico (1836-1910). Lisboa: 
Edições Colibri, 2006, p. 461. 
53 CARDOSO, António – Op. Cit., p. 72. 
54 Os temas deixaram de ser impostos pela Escola desde 1888, permitindo a Marques da Silva a escolha do 
programa para a sua candidatura - cf. CARDOSO, António – Ibidem. 
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construída, em virtude da necessidade verificada na cidade do Porto de uma Gare que 

estabelecesse as ligações ferroviárias do Douro e Minho. 

 A proposta da Gare Central, apresentada a concurso, mostrava uma marquise, em 

ferro e vidro, numa composição de duas águas, ajustada às necessidades da máquina, das 

locomotivas. Conjugado com este elemento surgia um corpo maciço, em pedra, de 

composição revivalista, que estabelecia a ligação com a cidade. O corpo central em ferro e 

vidro assumia uma presença dominante, e as dimensões e ritmo dos vãos na fachada pétrea, 

fazia antever uma construção permeável e iluminada.  

 Para além dos desenhos, Marques da Silva teria de prestar uma prova oral, sendo 

questionado sobre temas relacionados com o projeto, sobre a sua construção e 

exequibilidade. A prova remetia, igualmente, para diversos temas disciplinares dali 

derivados, nomeadamente para história da arquitetura, legislação, contabilidade, estruturas, 

geologia, física e química.  

 O resultado das provas determinava a aprovação ou o reagendamento de novas 

provas em resultado da avaliação. Podia ser exigido ao candidato alguma alteração ao 

projeto, ou a proposta de novo exame oral ou escrito. 

 A avaliação do candidato Marques da Silva, em dezembro de 1895, determinou 

algumas insuficiências em Geologia, Física e Química55, determinando uma nova avaliação 

sobre estas matérias.  

Perante o resultado das provas e o seu adiamento para o ano seguinte, Marques da 

Silva vê nesse interregno a oportunidade para participar em Portugal no Concurso do 

Edifício dos Jerónimos, apresentando a sua proposta. Os contornos deste concurso 

revelaram-se, porém, muito conturbados, em jogo estava a intervenção num monumento 

que carregava toda uma carga simbólica cuja solução esbarrava com diversos problemas de 

ordem construtiva, mas também de ordem moral, pelas implicações inerentes à 

manipulação de um edifício muito particular para a memória coletiva. A complexidade do 

processo determinou um resultado inconclusivo, adiando a decisão sobre a reconstrução do 

Mosteiro dos Jerónimos.  

                                                           
55 VIEIRA, Clara Serra Veiga – O percurso formativo de José Marques da Silva na École �ationale et 
Spéciale des Beaux-Arts (1890-1896), Vol. II. Porto: [Edição do Autor], 2010, p. 129. 
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As provas para a obtenção do Diploma realizavam-se em duas épocas, junho e 

dezembro. Marques da Silva irá prestar novas provas na 43.ª Promoção dos Titulares do 

Diploma de Arquiteto, em dezembro de 1896, obtendo a nota necessária para a obtenção do 

seu Diploma de Arquiteto56.  

A primeira pedra da Estação de São Bento, foi assente em 1900, as obras 

decorreram ao longo de 15 anos, sendo a gare inaugurada em 1915 e o vestíbulo em 

191657. O projeto iria sofrer sucessivas alterações até à versão final, materializada no 

edifício que hoje podemos contemplar. Partindo da versão apresentada ao concurso do 

Diploma, uma solução moderna para o Porto da época, o projeto transformar-se-á numa 

visão mais compacta, maciça e densa, minimizando a presença da gare na leitura do alçado 

que, na primeira versão, assumia o protagonismo da proposta. 

 Numa carta enviada a Sousa Viterbo, em resposta à solicitação do historiador, 

aquando da preparação do Dicionário Histórico e Documental dos Arquitectos, 

Engenheiros e Construtores Portugueses, Marques da Silva refere Victor Laloux e  

Ferdinand Dutert, o auctor da celebre Galeria das Machinas, como os seus principais 

mestres arquitetos58.  

A Gare d’Orsay (fig. 07) foi a principal estrutura de ligação, construída entre 1898 

e 1900, à Exposição Universal de Paris de 190059. Para além de algumas inovações 

tecnológicas que Victor Laloux logrou no interior da gare, nomeadamente a introdução de 

um sistema elétrico de minimização do fumo, que possibilitou a incorporação da nave dos 

comboios e das salas de espera numa estrutura única, o elemento de maior destaque seria a 

sua imponente fachada. Definiu-se uma estrutura simétrica, com as arcadas envidraçadas a 

imporem o ritmo da composição, rematada, em ambos os lados, por torreões de secção 

quadrada, encimados por um relógio de grandes dimensões. Num dos lados do corpo 

principal, acrescentou-se um volume em resposta ao programa de um hotel que deveria 

                                                           
56 CARDOSO, António – Op. Cit., p. 84. 
57 SOUSA, Nuno Tasso de – “Estaçãode São Bento”. In FIGUEIRA, Jorge; PROVIDÊNCIA, Paulo; e 
GRANDE, Nuno – Porto 1901-2001. Guia de Arquitectura Moderna. Porto, Secção Regional Norte da 
Ordem dos Arquitectos e Livraria Civilização, 2001. 
58 VITERBO, Sousa – Dicionário Histórico de Documental dos Arquitectos, Engenheiros e Construtores 
Portuguese. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1988, p.378. 
59 DREXLER, Arthur – The Architecture of the Ecole des Beaux-Arts. Londres: Secker & Warburg, 1977, p. 
459. 
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constar daquele edifício. A estação seria uma projeto exemplar da autoria de Laloux, que 

veiculava a linguagem das Beaux-Arts, nas qualidades espaciais e ornamentais que 

caracterizaram esta forma de desenhar e construir. 

A estrutura principal da estação era, à época, o espaço público mais dramático60 de 

Paris, concorrendo com as estruturas construídas para a exposição, impressionando pela 

conjugação de múltiplas funções num único edifício. Na estação d’Orsay concretizou-se 

uma dupla ambição, a resposta a uma necessidade funcional - a construção da gare - e a 

consolidação de uma edifício de referência em termos de linguagem, que ultrapassava a 

sua dimensão funcional para alcançar uma outra dimensão, monumental e eloquente, 

consolidando uma obra de referência no tecido urbano da cidade. 

 Laloux seria o Mestre-arquiteto mais popular61 entre os estudantes americanos que 

acorriam a Paris, e que procuravam o seu atelier para completar a formação em arquitetura.  

Também por esta via, pelos estudantes americanos formados no atelier Laloux, a Gare 

d’Orsay irá tornar-se referência para a elaboração dos projetos de importantes estações de 

                                                           
60 DREXLER, Arthur – Op. Cit., p. 461. 
61 DREXLER, Arthur – Op. Cit., p. 459. 

    
ffffig. 07 ig. 07 ig. 07 ig. 07 Gare d’Orsay. Paris, 1898-1900 
Arq. Victor Laloux 
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Arq. Marques da Silva 
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Arq. Ferdinand Dutert 
Vista do Interior 
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Arq. Marques da Silva 
Vista da Gare, ca.1900 
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caminho-de-ferro nos Estados Unidos62, ampliando extraordinariamente o eco da 

influência da Gare d’Orsay e do seu autor Victor Laloux, mas também do estilo Beaux-

Arts.  

 A Galeria das Máquinas (fig. 09), em paralelo com a torre desenhada por Gustave 

Eiffel, foi uma das duas principais atrações da Exposição Internacional de Paris em 1889. 

Ferdinand Dutert (1845-1906) foi aluno de Léon Ginain (1825-1898)63, na Escola da 

Belas-Artes de Paris. A Galeria das Máquinas foi a sua primeira grande obra cuja 

encomenda ocorreu em resultado de um concurso para a Exposição de 1889. A inovação 

deste edifício residiu no desenho estrutural, que possibilitou a criação de um espaço 

interior imenso (115x429m), em planta livre, com os elementos estruturais reduzidos ao 

mínimo, no seu contato com o solo. A estrutura executada em ferro forjado, com o recurso 

a arcos tri-articulados, cujos pilares de suporte afunilavam em direção ao solo, era coberta 

de vidro translúcido, criando uma ilusão de leveza. 

 Estas duas obras de referência, que ilustram cada um dos arquitetos nomeados por 

Marques da Silva como seus Mestres, representam a conjugação que se operou nos 

estudantes da secção de Arquitetura da École des Beaux-Arts, entre a inovação e um certo 

gosto historicista e eclético, que se manifestava em edifícios monumentais, cenográficos e 

dramáticos. 

 A Estação de São Bento (figs. 08 e 10), da autoria de Marques da Silva, conjuga de 

forma exemplar estas duas vertentes, a inovação e a monumentalidade. A uma leitura 

acertada do contexto urbano, onde o edifício estava inserido, desenvolvendo um esquema 

funcional de grande permeabilidade com os espaços urbanos adjacentes, o arquiteto aliou a 

linguagem nova da construção em ferro a uma tradição mais vernacular e historicista do 

trabalho da pedra, na sequência da sua aprendizagem Beaux-Arts, concretizando um 

edifício de referência. No projeto e construção da Estação de São Bento, Marques da Silva 

                                                           
62 A influência da Gare d’Orsay estará patente nas duas gares construídas no centro de Nova Iorque entre 
1903 e 1913. A Estação de Pennsylvania e a Grande Estação Terminal - cf. LECONTE, Marie-Laure 
Crosnier – Victor Laloux. 1850-1937. L’architecte de la gare d’Orsay. Catálogo. Paris: Ministere de la 
Culture et de la Communication / Editions de la Reunion des Musees Nationaux, 1987, p. 37. 
63 Paul René Léon Ginain foi premiado com o Gran Prix de Rome em 1869 - cf. DREXLER, Arthur – Op. 
Cit., p. 450. 
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soube fundir o aparato historicista da fachada com a beleza nova da estrutura metálica da 

gare interior64.  

Ao longo da sua carreira o arquiteto irá conceber um conjunto de equipamentos 

referenciais, construídos com um sentido claro de valorização urbana, modificando, 

atualizando, e renovando a imagem da cidade. O projeto para o novo Teatro de São João 

(1909-20), os Armazéns Nascimento (1914-27), o edifício da Companhia de Seguros A 

�acional (1919-25) ou o Prédio Joaquim Emílio Pinto Leito/ Banco Inglês (1922), estes 

dois últimos, localizados na Avenida dos Aliados, são alguns dos exemplos desses 

equipamentos referenciais que modificaram a imagem da cidade do Porto. Em todos estes 

exemplos, anteriormente referidos, revemos uma capacidade rara que alguns edifícios 

possuem, na medida em que se estabelecem como objetos arquitetónicos capazes de gerar 

novas dinâmicas e de criar referências para a leitura e usufruto da cidade. 

A Estação de São Bento constitui um gesto fundador na carreira de Marques da 

Silva, mas também define o princípio de uma atualização do gosto e de modernização da 

cidade do Porto.  

 

1.3 Marques da Silva e o desenho 
 

 Uma das exposições mais significativas realizadas sobre o arquiteto José Marques 

da Silva ocorreu no ano de 1986, na Casa do Infante, na cidade do Porto. Tratava-se da 

primeira abordagem, sobre a obra do arquiteto, onde a distanciamento quer temporal, mas 

também de consciência coletiva e crítica, permitia a objetividade necessária para a 

compreensão da história na sua integridade. O arquiteto e o seu legado seriam já objeto de 

estudo de António Cardoso, desde algum tempo, processo esse que culminaria com a sua 

Tese de doutoramento sobre o Arquiteto José Marques da Silva e a arquitetura no Norte do 

País, na primeira metade do séc. XX65.  

                                                           
64 SILVA, Raquel Henriques da – “Portugal 1900. Urbanismo e Arquitectura”. In FIGUEIREDO, Maria 
Rosa; João Carvalho DIAS e Rita Sousa MACEDO (coord.) – Portugal 1900. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2000, p. 114. 
65 A Tese O Arquitecto José Marques da Silva e a arquitectura no �orte do País na primeira metade do séc. 
XX seria apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto no ano de 1992. 
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 O estudo em curso permitiu um primeiro levantamento sobre o espólio de Marques 

da Silva, possibilitando mostrar uma parte representativa da obra do arquiteto e alguns dos 

objetos do seu afeto. Vários projetos, desenhos, gessos, pinturas, aguarelas, esculturas, 

enfim, o universo profissional e pessoal de Marques da Silva estavam representados 

naquela mostra, evidenciando desde logo a admirável capacidade de trabalho, a 

polivalência do arquiteto e a apetência natural para o desenho. O desenho como 

instrumento de trabalho, ilustrado nas suas diversas vertentes, desde o desenho rigoroso 

fixado nos projetos apresentados, ao apontamento íntimo registado nos cadernos de 

apontamentos. Do esquisso ao esboço, revíamos ali o desenho como matriz organizadora 

das suas pinturas a aguarela, da sua investigação e pesquisa, do registo contemplativo.  

O Catálogo resultante desta exposição66 contém um conjunto de depoimento de 

várias personalidades que, de alguma forma, estiveram ligadas ao arquiteto e/ ou ao ensino 

da arquitetura, acreditando e enriquecendo a diversidade de leituras sobre esta mostra, 

sobre o arquiteto e a sua obra, refletindo sobre diversos temas relativos e derivados de uma 

carreira dedicada à arquitetura e ao ensino da arquitetura concretizada por Marques da 

Silva. 

 O depoimento da arquiteta Beatriz Madureira é particularmente interessante pela 

incidência sobre a disciplina do desenho em Marques da Silva. No texto intitulado 

Senhores, Mestres, Arquitectos, a arquiteta refere que Marques da Silva formava os seus 

alunos, na escola e no seu atelier, no culto da Arquitetura como profissão, pelo recurso e 

entendimento aos instrumentos fundamentais da disciplina, acreditando o Desenho como 

possibilidade de descoberta e transfiguração do espaço. Beatriz Madureira referia ainda 

que a exposição ilustrava, de forma extraordinária, o exercício do desenho que Marques da 

Silva sempre cultivou, através do qual o arquiteto, desde a sua formação parisiense, 

comunica e compreende, propõe, critica e reinventa67. 

 É sobre o desenho que nos propomos falar nesta secção. O desenho como 

fundamento da formação de Marques da Silva e matriz operativa do projeto. Na sequência 

                                                           
66 CARDOSO, António – J. Marques da Silva. Arquitecto 1869-1947. Catálogo. Porto: [Secção Regional do 
Norte da Associação dos Arquitectos Portugueses], 1986. 
67 MADUREIRA, Beatriz – “Senhores, Mestres, Arquitectos”. In CARDOSO, António – Op. Cit., pp. 25-27. 
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da sua formação, no Porto e em Paris, o arquiteto irá cultivar o desenho como ferramenta 

operativa.  

Nas suas múltiplas formas de exploração, o desenho em Marques da Silva, assume 

formas diversas em função do objeto, e do objetivo, a que o próprio autor se propõe. Do 

esquisso, memórias operativas de pesquisa e análise, ao esboço, desenho mais lento e mais 

trabalhado, pelo recurso a outros materiais riscadores em atenção à modelação e à cor. Do 

desenho rigoroso, para servir o projeto e a construção, ao desenho de ilustração, 

formalizado em cartazes ou ilustrações, à memória contemplativa e afetiva onde o desenho 

se vai construindo à mercê do desejo e da inquietação, introduzindo a cor, pela técnica da 

aguarela, consolidando um universo visual que muito nos interessa como forma de 

apreender referências e modo de fazer, informando afinidades e vontades, contribuindo, de 

forma particularmente elucidativa, para a compreensão do arquiteto que reuniu o legado 

que nos serve de objeto de estudo em geral e sobre o núcleo de pintura, em particular. 

 Falamos de uma abordagem do desenho que está para além, ou em paralelo à 

arquitetura. Em paralelo, porque o desenho em Marques da Silva, como de resto tudo o que 

diz respeito ao arquiteto, é sempre uma derivação, ou variação, de e sobre a arquitetura, 

sobre a pesquisa e conceção dos projetos. Assim sendo estruturamos esta secção em dois 

momentos, a formação em desenho, por um lado e, por outro, num segundo momento, 

consideramos o percurso paralelo do desenho nas diversas formas e valências exploradas 

por Marques da Silva enquanto arquiteto. Reservamos para este segundo momento o 

esquisso e as memórias das viagens, o esboço e a progressão a outra forma de desenho, 

com a introdução da cor, materializada na produção de aguarelas e de outros exercícios 

relacionados com o desenho de ilustração. Pretende-se informar sobra a polivalência do 

arquiteto, para além da arquitetura, consolidando, e reforçando, o alcance, e domínio, da 

ferramenta do desenho. 

 

1.3.1 Formação em desenho 
 

 Já aqui tivemos oportunidade de referenciar o percurso académico na École des 

Beaux-Arts, e no atelier Laloux, é justamente a este período que nos reportamos para 
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ilustrá-lo com um conjunto de desenhos realizados por Marques da Silva no âmbito da 

aprendizagem do desenho. Este núcleo revela-se particularmente representativo no 

percurso do futuro arquiteto, desde a escolha de completar a sua formação em Arquitetura 

na Escola de Belas Artes em Paris. Constitui, pois, uma escolha conscienciosa, de maior 

maturidade, em relação à etapa anterior na Escola de Belas Artes do Porto. 

O desenho foi integrado no currículo dos alunos de arquitetura da École des Beaux 

Arts, entre 1855 e 1859, debruçando-se sobre o estudo dos ornamentos clássicos e desenho 

de figura humana assente na cópia de estátuas ou cópia do antigo. Relativamente à Secção 

de Arquitetura, os concursos decorrentes do desenho referiam-se ao desenho de ornamento, 

ao desenho de figura, de modelo vivo ou do antigo (pelo gesso), ou, no campo do ensino 

simultâneo das três artes. 

O conjunto de desenhos, da autoria de Marques da Silva, efetuados no período de 

formação correspondente à Escola de Belas Artes de Paris, constante do acervo 

documental da FIMS, é composto por dez desenhos. Compreendidos entre Maio de 1891 e 

Outubro de 1894, os desenhos reportam objetivamente para as temáticas de desenho pelo 

antigo, materializado no desenho de estátuas da cultura clássica, desenho de ornamento, e 

desenho de modelo vivo ou académias68. 

Os desenhos selecionados referem-se a uma prova para o Concurso de Desenho 

Ornamental (fig. 11), onde Marques da Silva é classificado com uma menção69. A prova 

de Ornamento constava de um desenho ornamental, copiado de um baixo-relevo em gesso, 

onde os objetos representados remetiam para grifos, cariátides, modilhões ou vasos70, tema 

escolhido por Ancelet71. Neste desenho verificamos que a composição elaborada por 

Marques da Silva reproduz um anjo, e um vaso de referente clássico, sendo o conjunto 

percorrido por arabescos de folhas de acanto.  

                                                           
68 Para visualização de todos os exemplares, e outras informações sobre este conjunto, consultar Vol. III, pp. 
46-49. 
69 CARDOSO, António – O Arquitecto José Marques da Silva e a arquitectura no �orte do País na primeira 
metade do séc. XX. Porto: FAUP Publicações, 1997. p. 49. V. também vol. III desta prova, p. 46. 
70 CARDOSO, António – Op. Cit., p. 43. 
71 Gabriel-Auguste Ancelet (1829-1895) fez a sua formação em arquitetura na Escola de Belas Artes de Paris 
entre 1846 e 1851, sendo premiado em 1851 com o Grand Prix de Rome. Em 1873 é nomeado professor de 
Desenho Ornamental da Escola de Belas Artes de Paris, orientando os trabalhos dos alunos nas galerias da 
escola. 
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A fig. 12 reproduz um estudo pelo antigo, um gesso representando a estátua 

funerária e honorífica de Marcellus. Este desenho, datado de Novembro de 1891, 

desenvolvido no âmbito do ensino simultâneo das três artes, foi classificado com uma 

menção72, sendo objeto de análise pelo pintor Adolphe Yvon (1817-1893). 

Ainda em segunda classe Marques da Silva apresenta a concurso, na semana de 11 

a 16 de Abril de 1892, o estudo pelo antigo, reproduzindo a estátua de Fauno com cabrito 

(fig. 13), classificado com igualmente com uma menção. 

Este conjunto referente a desenho de ornamento e estudos pelo antigo atestam a 

capacidade de Marques da Silva para o desenho, revelando um grande rigor no contorno 

das figuras que depois são trabalhadas, ao longo de doze horas, com vista a reproduzir, de 

forma mimética, o modelo a que se reportam. Verifica-se uma atenção extrema à definição 

da escala e uma construção atenta nas proporções dos objetos, qualidades que são 

concretizadas de forma exemplar. As sombras são trabalhadas de forma muito subtil, com 

eficácia, contudo as imagens são pobres em expressividade. Afinal trata-se de um 

arquiteto, ou melhor, de um futuro arquiteto, onde o rigor é o objetivo, nesse sentido estes 

desenhos revelam, no seu conjunto, o predomínio da linha em detrimento da mancha.  

A fig. 14, referente ao desenho de uma estátua da Vénus de Milo, é um exercício 

que se inicia pela definição da mancha de fundo, a negro, definindo em seguida as zonas 

iluminadas. Ou seja, é justamente o contrário dos anteriores onde o desenho se inicia pelo 

delineamento dos contornos dos objetos que são posteriormente assombrados pelas 

                                                           
72 CARDOSO, António – Op. Cit., p. 50. 

       
fig. fig. fig. fig. 11111111    Desenho de Ornamento,  
J. Marques da Silva, 1891 
Carvão s/ papel opaco 
FIMS/ MSMS/ 3819 
 
 

fig. fig. fig. fig. 12121212    Estudo pelo antigo.  
Marcellus 
J. Marques da Silva, 1891 
Carvão s/ papel opaco 
FIMS/ MSMS/ 3821 
 

fig. fig. fig. fig. 13131313    Estudo pelo antigo.  
Fauno com cabrito 
J. Marques da Silva, 1892 
Carvão s/ papel opaco 
FIMS/ MSMS/ 3816 
    

fig. fig. fig. fig. 14141414    Estudo pelo antigo.  
Vénus de Milo 
J. Marques da Silva, 1892 
Carvão s/ papel opaco 
FIMS/ MSMS/ 3817 
 



Marques da Silva e a sua formação artísticaMarques da Silva e a sua formação artísticaMarques da Silva e a sua formação artísticaMarques da Silva e a sua formação artística                                                                                                                                              cap. IIII p. 47 
DDDDo Retrato à Paisagemo Retrato à Paisagemo Retrato à Paisagemo Retrato à Paisagem. Memórias Afetivas e Operativas do arquiteto Marques da Silva. 
 

manchas. O que se verifica aqui é que a linha continua a ser assumida como elemento 

principal. Um olhar atento consegue percorrer toda a figura pela linha de contorno que 

distingue a figura do fundo. 

Em todos os desenhos é notória a importância da linha, todas as figuras estão 

delineadas por um traço bem definido e assumido. E, talvez por isso, as imagens não saem 

do registo bidimensional, não ganham corpo, nem expressão.  

 O desenho de ornamento é uma exceção, ali podemos, de fato constatar que a 

imagem tem por modelo um baixo-relevo, onde as sombras dão conta do volume das 

figuras que se vão destacando do fundo que as segura. A definição das sombras é efetuada 

em atenção à gradação de tons com vista a informar a textura lisa do gesso, o ondulado e o 

volume das figuras. 

 Não obstante a falta de expressividade, estes desenhos, que assumem o 

protagonismo do contorno, são reveladores de uma grande capacidade precetiva, e muito 

exigentes em termos de autodisciplina. No seu conjunto denotam, sobretudo, um grande 

controlo e treino da mão que permite ao estudante transmitir, com exatidão, o objeto que se 

apresenta à sua frente. Quiçá a expressividade não tenha sido um dos objetivos destes 

desenhos, nem por parte do autor, nem pelo programa proposto. O fato de se tratar de 

desenho de detalhe, de longas horas de execução, retiram qualquer grau de espontaneidade 

que o registo possa conter, espontaneidade, essa, mais conotada com expressividade, em 

oposição ao rigor e racionalidade de um trabalho de detalhe, lento, progressivo, antecipado 

passo a passo.  

Na realidade o desenho é assumido como um instrumento de aprendizagem, através 

do qual o aluno aprende a ver, e aprende a desenhar o que quer dar a conhecer. O 

desenhador regista, na representação no papel, a sua capacidade de análise e de 

descodificação do real. Mais que o valor artístico, interessava sobretudo o desenvolver a 

especificidade do olhar e a expressão da mão, como veículo de compreensão e de 

comunicação.  
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O ensino do desenho contemplava para além do desenho de ornamento e de cópia 

de estátuas ou esculturas, o desenho de modelo-vivo. Como forma de ilustrar essa vertente 

da formação, procedemos a uma seleção de registos de figura humana, ou de modelo-vivo. 

Estes desenhos eram realizados em 12 horas, sendo posteriormente julgados por um júri 

misto, formado pelos professores de Estudos simultâneos e de Composição decorativa, e 

pintores, escultores e arquitetos.  

Os desenhos correspondentes às figs. 15 e 16, executados por Marques da Silva, 

enquanto aluno de segunda classe, foram classificados com uma menção. Os outros dois 

exemplares pertencem à fase de formação de Marques da Silva, já como aluno de primeira 

classe. A fig. 17 corresponde a uma Académia classificada com uma 2.ª medalha73. Quanto 

à fig. 18, ilustra, do mesmo modo, um exercício de desenho pelo natural, desenvolvido 

também no âmbito do Ensino Simultâneo das Três Artes. Classificado, também, com uma 

segunda medalha, evidencia-se pela particularidade de ter sido a única medalha atribuída 

ao Atelier Laloux, nesse concurso74. 

As observações que foram proferidas sobre o conjunto anterior de desenhos, 

relativos ao desenho de ornamento e de estudos pelo antigo, aplicam-se da mesma forma a 

este núcleo do desenho de modelo-vivo. A perceção da linha, do contorno das figuras 

como elemento protagonista, mantém-se. Verifica-se, porém, uma maior atenção ao 

tratamento das sombras e à modelação volumétrica, ganhando os desenhos em 

                                                           
73 A classificação encontra-se manuscrita, a grafite, na frente do desenho (lado esquerdo da figura, ao centro). 
Esta informação é confirmada pela pesquisa de António Cardoso - cf. CARDOSO, António – Op. Cit., p. 56.  
74 CARDOSO, António – Op. Cit., p. 67.  

    
fig. fig. fig. fig. 15 15 15 15 Estudo pelo natural. 
Académia 
J. Marques da Silva, 1892 
Carvão s/ papel opaco 
FIMS/ MSMS/ 3814 
 

fig. fig. fig. fig. 16161616    Estudo pelo natural. 
Académia 
J. Marques da Silva, 1892 
Carvão s/ papel opaco 
FIMS/ MSMS/ 3818 
    

fig. fig. fig. fig. 17171717    Estudo pelo natural. 
Académia 
J. Marques da Silva, 1893 
Carvão s/ papel opaco 
FIMS/ MSMS/ 3813 
 

fig. fig. fig. fig. 18181818    Estudo pelo natural. 
Académia 
J. Marques da Silva, 1894 
Carvão s/ papel opaco 
FIMS/ MSMS/ 3812 
    



Marques da Silva e a sua formação artísticaMarques da Silva e a sua formação artísticaMarques da Silva e a sua formação artísticaMarques da Silva e a sua formação artística                                                                                                                                              cap. IIII p. 49 
DDDDo Retrato à Paisagemo Retrato à Paisagemo Retrato à Paisagemo Retrato à Paisagem. Memórias Afetivas e Operativas do arquiteto Marques da Silva. 
 

tridimensionalidade. As figuras são tratadas com maior delicadeza e os registos assumem 

uma maior autenticidade. 

Na fig. 15 há uma atenção extrema no tratamento da pele, a aplicação cuidada e 

atenta dos sombreados permitem ver, por exemplo as veias salientes no antebraço direito 

do modelo que cruza as mãos atrás das costas. O desenho assume assim uma grande 

naturalidade e informa em verdade o modelo retratado. 

A fig. 17 retrata de forma exemplar a expressão contraída da face do modelo que 

olha em frente, em consonância com a tensão revelada pela posição adotada, cerrando a 

mão direita, toda a figura se encontra em tensão. O desenho é exemplar na definição da 

textura da pele, e na definição dos cabelos que rebelados, ganham movimento e são 

reproduzidos de forma natural pelo traçado do carvão, evidenciando um grande domínio 

da técnica, e conhecimento do material, e das suas possibilidades, otimizando a utilização 

do carvão e do seu potencial de exploração pictórica. 

 Considerando que as fig. 17 e 18 pertencem à fase da primeira classe, podemos 

afirmar, com segurança, que se verifica uma grande evolução no domínio do desenho, por 

parte do seu autor. E, talvez por isso, estas duas imagens sejam exemplos melhor 

conseguidos na ilustração da capacidade técnica de Marques das Silva. Talvez por isso os 

registos ganham em expressividade e atingem um outro patamar, tangente ao sublime, 

principalmente no estudo correspondente á fig. 17. Ali verifica-se por exemplo 

preocupações de ordem cenográfica, esboçando um pano de fundo, onde se pode ler a 

sugestão da chaminé de uma salamandra, para aquecimento do espaço. O mais importante 

é que esse pormenor cria uma base de assentamento da figura que, na sua gradação de 

tonalidades esfuma-se a meio corpo, evidenciando o rosto e a cabeça do modelo como 

elementos primordiais da composição, e que são tratados como tal a atestar pela atenção ao 

detalhe da expressão e do cabelo. 

Em síntese, o que se destaca no conjunto destes desenhos académicos, realizados no 

âmbito do Ensino Simultâneo das Três Artes é uma atenção extrema às proporções, 

resolvendo os exercícios de forma eficaz, considerando sempre a escala do modelo.  

Verifica-se o predomínio da linha, em detrimento da mancha. A linha organizadora 

e rigorosa que assiste Marques da Silva no desenho de arquitetura gera, no desenho da 
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figura humana, o controlo exemplar da escala, e afirma uma grande autodisciplina e 

controlo da mão. Não obstante o carater bidimensional que percorre muitos destes 

desenhos, existem exceções, nomeadamente a fig. 17 onde o sombreamento atinge um 

nível de delicadeza excecional, ganhando o desenho em expressividade e a figura humana 

em tridimensionalidade. Neste caso como no desenho de estátua Fauno com cabrito o 

desenho de Marques da Silva atinge um nível bastante superior aos restantes, onde ressalta 

a atenção ao modelo de forma exemplar, onde a expressão desenhar d’aprés nature ganha 

significado pelo mimetismo. Para além do exercício mimético, os desenhos ganham uma 

dimensão pictórica e plástica que confirma as suas valências artísticas de forma 

inequívoca. 

 

1.3.2 O registo espontâneo – Esquissos 
 

  Rogério de Azevedo (1898-1983), distinto arquiteto da cidade do Porto e discípulo 

de Marques da Silva, é um dos primeiros autores a construir uma síntese biográfica sobre o 

arquiteto, num texto intitulado Arquitecto Marques da Silva75. Nesse texto Azevedo refere 

a maneira rápida e perfeita de Marques da Silva traduzir uma ideia, no esquisso como 

forma de resolver os problemas com rapidez e clareza. Refere essa capacidade do arquiteto 

como resultado da sua aprendizagem em Paris, onde, o então aluno, era solicitado a 

responder com eficácia e prontidão os enunciados dos concursos. 

 A palavra esquisso pode ter várias conotações, e torna-se mais ambígua se 

considerarmos o contexto da formação parisiense, na época de Marques da Silva, onde os 

alunos eram solicitados a desenvolverem o esquisse como o registo das ideias 

fundamentais de um determinado programa, dispondo para isso entre oito a doze horas, 

sendo posteriormente desenvolvido no projet rendu. No entanto o que retiramos de 

Azevedo ou do teor do exercício de esquisse, é esse primeiro impulso de registo de uma 

ideia ou de uma imagem. 

 Como esquisso entendemos o registo rápido de uma imagem, construída a partir da 

observação, que se estabelece como uma síntese, uma seleção entre os valores abstratos e 

                                                           
75 AZEVEDO, Rogério – “Arquitecto Marques da Silva”. In O Tripeiro, n.º 2, V série. Porto: António 
Sardinha, Junho de 1947, pp. 25-29. 
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realistas. São desenhos executados com espontaneidade, a condição que se impõe como 

factor decisivo na conquista da imagem sintética do tema76. 

 O esquisso, em Marques da Silva, referem-se, sobretudo a uma quantidade 

considerável de desenhos registados nos cadernos de apontamentos que tivemos 

oportunidade de consultar77. Muitas dessas imagens referem-se a reflexões inerentes ao 

processo conceptual da arquitetura, pesquisando e revendo soluções, apontando caminhos 

ou questionando problemas sob várias perspetivas, referências, ou circunstâncias. Em 

quase todos os cadernos ou agendas existem inúmeros desenhos relacionados com o 

desenvolvimento dos vários projetos em que o arquiteto foi trabalhando. E depois existem 

aqueles que se referem, de forma indireta aos projetos, e à retenção de memórias, quer 

afetivas, quer operativas. São imagens registadas na sequência das viagens, ou de algum 

acontecimento que despertou a atenção do arquiteto. Toda a informação concorre para a 

criação de um corpo de conhecimento referencial que irá informar o projeto, e o processo 

conceptual, de forma explícita ou implícita.  

 Uma das características que pudemos aferir desde a investigação, desde a consulta 

dos cadernos de apontamentos e agendas constantes do acervo documental da FIMS, é a 

assiduidade das datas e a cadência de informação registada, com a elaboração de esquissos 

e esboços que pontuam um grande número desses cadernos e agendas. Levando-nos a 

concluir que o arquiteto encontrava-se quase sempre acompanhado com esses pequenos 

cadernos e agendas, apontando minuciosamente as informações que ia recolhendo ou 

questionando ao longo dos diversos projetos e / ou outras questões relacionadas com o 

magistério, ou com o registo de impressões várias, escritas e gráficas, aquando da 

realização das muitas viagens que Marques da Silva realizou. 

 Joaquim Lopes chamava a esses blocos cadernos de algibeira78, denominação que 

caracteriza plenamente a condição destes cadernos de apontamentos, que pela sua 

dimensão, cabia perfeitamente no bolso, evidenciando a sua portabilidade e ao mesmo 

                                                           
76 VIEIRA, Joaquim – “O que digo dos desenhos”. In Unidade 4. Porto: AEFAUP, 1994. p. 85. 
77 Sobre os cadernos de apontamentos e agendas consultar Síntese de conteúdos. V. vol. II, p. 14-28. 
78 LOPES, Joaquim [Prefácio] - cf. OLIVEIRA, Marques d’. – Diário de Viagem. Espanha, Itália e França. 
Outubro-Dezembro de 1892. Porto: Livraria Figueirinhas, 1955. 
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tempo o grau de intimidade inerente a esses registos, referiam-se sobretudo a impressões 

pessoais, de caracter operativo, pertencentes a uma esfera de reflexões individuais.  

 A viagem assume um papel determinante na consolidação da aprendizagem de 

Marques da Silva, primeiro como estudante, depois como arquiteto. Para Marques da Silva 

constituiu um roteiro de experiências, bastante enriquecedor, cujo reflexo, de forma mais 

literal ou transformada pela interpretação pessoal, se pode verificar nas suas obras. São 

vários os exemplos, desde a Estação de São Bento, ao Teatro de São João, ou dos 

Armazéns Nascimento ao Santuário da Penha, que informam, nas opções de projeto e no 

vocabulário formal utilizado, os lugares e as obras que o arquiteto foi visitando79.  

Para o arquiteto a viagem é uma das formas mais produtivas de aprendizagem, a 

visita à obra, o reconhecimento do lugar e o experienciar do espaço é uma prática 

insubstituível e fundamental. Marques da Silva cultivou a viagem, de forma assídua, 

aproveitando, na maioria dos casos, a realização de exposições e congressos80 de 

arquitetura para prolongar a sua estadia, organizando visitas a diversas obras de 

arquitetura, mas também a museus, pelo interesse de conhecer, no local, muitas das obras 

de referência da escultura e da pintura.  

 Os desenhos selecionados são apresentados pelo grau de detalhe do desenho, e não 

pela sua ordem cronológica. Começamos pelo esquisso, progredindo para o esboço, ainda 

que com características associadas ao esquisso, mas com a adição da cor, até entrarmos no 

tema seguinte que remete para um desenho bastante mais elaborado, aguarelado, para 

terminarmos com o desenho de ilustração. Escolhemos, entre a diversidade e quantidade 

disponíveis, aqueles registos que, pelos argumentos que irão sendo apresentados, se 

justificam a si próprios, pelo valor representativo e exemplificativo da apetência de 

Marques da Silva para o desenho.  

Os exemplares apresentados constituem uma seleção, uma opção pessoal, 

discutível, mas legítima, no nosso entender, como forma de ilustrar a o desenho em 

                                                           
79 Para mais informações sobre a influência das viagens na obra de Marques da Silva consultar MIRANDA, 
Irina Costa – Marques da Silva: Da Viagem ao Projecto. Porto: [Edição do Autor], 2011. Dissertação de 
Mestrado Integrado em Arquitectura, apresentada à Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, sob 
a orientação do Prof. Dr. Rui Ramos. As viagens analisadas e detalhadas referem-se a um período de tempo 
compreendido entre o ano de 1908 e o de 1931, correspondendo, por isso, ao tempo posterior à sua formação 
académica. 
80 MIRANDA, Irina Costa – Op. Cit., p. 61. 
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Marques da Silva como ferramenta de trabalho e que, em qualquer dos casos apresentados, 

revelam características que justificam essa seleção de desenhos. Falamos da eficácia da 

proposta em função da solicitação, mas também o valor autónomo dos desenhos enquanto 

expressão artística, pelo seu valor pictórico e pelo testemunho de um modo de fazer. 

Pretendemos assim ilustrar o desenho em Marques da Silva, em diversos modos, para além 

do desenho de projeto, o desenho formal elaborado com vista a concretizar o processo de 

construção de uma obra de arquitetura. Pretendemos mostrar o lado informal e mais 

espontâneo. 

 Em 1933 é lançado o concurso para o Monumento ao Infante D. Henrique, em 

Sagres. O monumento deveria ser construído no promontório de Sagres que, pela 

imensidão da paisagem que se abria à sua frente, deveria contemplar uma dimensão tal que 

não fosse esmagada pela imponência do cenário natural do contexto geográfico. Propunha-

se que se trabalhasse com uma escala monumental, onde a arquitetura dominasse sobre a 

escultura, procurando assim uma aproximação à grandeza do local. O processo do 

concurso revelou-se bastante conturbado, levando á anulação do mesmo81.  

 O conjunto de esquissos que a seguir apresentamos, referem-se muito 

provavelmente, à pesquisa local, empreendida por Marques da Silva, na sequência da sua 

                                                           
81 O concurso seria retomado em 1937, com as propostas apresentadas pelo conjunto de equipas aprovado na 
primeira fase. Nesta segunda etapa, a equipa vencedora era liderada pelo arquiteto Carlos Ramos, em parceria 
com Leopoldo de Almeida e Almada Negreiros. Perante as polémicas derivadas do processo conturbado, o 
concurso seria novamente anulado, alegando razões de ordem financeira e viabilidade construtiva do projeto. 
Em 1958 ocorre novo concurso sagrando-se vencedora a equipa do arquiteto João Andersen, em parceria com 
escultor Barata Feio e o pintor Júlio Resende, com a divisa Mar �ovo que, mais uma vez, não seria 
construído. A proposta que hoje se pode contemplar, construída no interior da fortaleza, é da autoria do 
arquiteto João Carreira, vencedor do concurso de ideias lançado em 1988. 

  
fig. fig. fig. fig. 19191919    Vila do Bispo (Algarve)    ----    Esquissos 
J. Marques da Silva, ca. 1934 
Grafite s/ papel 
Caderno de apontamentos FIMS/ MSMS/ 0582 (fls. 0582-0025 e 0582-0026) 
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participação no concurso ao Monumento ao Infante D. Henrique em Sagres, para o qual 

sabemos que o arquiteto terá elaborado uma proposta82. 

Os esquissos (fig. 19-21) integram um caderno de apontamentos de pequenas 

dimensões (aproximadamente 90 x 50mm), onde se pode ler, na folha que antecede esta 

série de desenhos, a referência ao local e à data: Vila do Bispo/ 14-11-934. 

 O esquisso da direita refere-se a uma vista sobre a fortaleza de Sagres, conforme 

comentário manuscrito no desenho, vista da estrada. Não é nossa pretensão explicar o 

esquisso, a imagem decifra-se a si própria. A verdadeira “conversa” sobre o desenho faz-

se desenhando83. Podemos aspirar a concretização de um discurso verbal que seja tão 

claro, ou interessante quanto o desenho, no entanto não deixa de ser uma leitura 

interpretativa, e que em circunstância alguma se sobrepõe ao desenho. O desenho é 

insubstituível. O nosso objetivo prende-se com a ilustração de um processo de trabalho, 

onde se evidencia a importância do desenho como forma de conhecimento.  

O desenho como registo analítico, perscrutador, que descodifica o real e consolida a 

experiência do lugar. A análise e investigação sobre o local de intervenção faz-se pelos 

apontamentos que vão estabelecendo uma espécie de cartografia do lugar, registam 

intenções e constituem sempre uma seleção de informação. 

 O que gostaríamos de observar sobre estes desenhos é a clareza do registo e o 

exercício de síntese, elaborado de forma exemplar. Ao mesmo tempo esclarece sobre a 

                                                           
82 “Obras do Arquitecto Marques da Silva” In CARDOSO, António – J. Marques da Silva. Arquitecto 1869-
1947. Catálogo. Porto: [Secção Regional do Norte da Associação dos Arquitectos Portugueses], 1986, pp. 61-
62. V. também ARAÚJO, Alexandra e SARMENTO, Inês (coords.) – Marques da Silva e a fotografia. 
Imagens de uma época. Catálogo. Porto: Instituto Marques da Silva / Instituto de Recursos e Iniciativas 
Comuns da Universidade do Porto, 2005, p. 47. 
83 VIEIRA, Joaquim – “O que digo dos desenhos”. In Unidade 4. Porto: AEFAUP, 1994, p. 87. 

  
fig. fig. fig. fig. 20202020    Vila do Bispo (Algarve)    ----    Esquissos 
J. Marques da Silva, ca. 1934 
Grafite s/ papel 
Caderno de apontamentos  
FIMS/ MSMS/ 0582 (fl. 0582-0029) 
 

fig. fig. fig. fig. 21212121    Vila do Bispo (Algarve)    ----    Esquissos 
J. Marques da Silva, ca. 1934 
Grafite s/ papel 
Caderno de apontamentos FIMS/ MSMS/ 0582 (fls. 0582-0037 e 0582-0038) 
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relação de Marques da Silva com o desenho, onde a sua lucidez de raciocínio fica expressa 

em cada um destes registos. 

 A clareza dos desenhos permite-nos, por exemplo identificar cada um dos locais 

por onde o arquiteto foi passando. Na fig. 21, por exemplo, sabemos que o desenho da 

fachada lateral refere-se à Igreja de Nossa Senhora da Graça, que existe no interior da 

fortaleza de Sagres. O esquisso à direita refere-se a uma planta, desenhada no local, a partir 

da experiência espacial, do Torreão Quinhentista que existe à entrada da fortaleza. É este 

testemunho de lucidez que queremos evidenciar, que se torna ainda mais peculiar quando 

percebemos que os registos foram elaborados em folhas muito pequenas (90x50mm). 

 Achamos que seria de todo interesse complementar a informação sobre esta 

pesquisa em Sagres com a apresentação de imagens relativas à conceção do projeto do 

monumento. Esta contribuição adquire um interesse particular por revelar outros modos de 

desenho no trabalho de Marques da Silva.  

Na fig. 22 podemos perceber a preocupação do arquiteto em confrontar a dimensão 

do monumento com a altura do promontório84, de modo a obter a imagem aproximada 

sobre o impacto que teria o monumento naquele lugar. Estudando, igualmente, a 

volumetria e a relação entre a escultura do Infante e os elementos arquitetónicos que lhe 

servem de enquadramento. Elementos arquitetónicos que se verificaram ser um farol em 

pedra, conforme a imagem seguinte (fig. 23), que constitui uma espécie de matriz, 

elaborada a grafite, exercício que antecede o desenho rigoroso e a passagem a tinta.  

                                                           
84 A altura do promontório é referida num apontamento que integra o mesmo caderno de apontamentos de 
onde foram destacadas as figs. 19-21. Na folha 0582-0027 pode-se ler a nota manuscrita a grafite: 43,00 
altura/ do promontório. V. caderno de apontamentos FIMS/ MSMS/ 0582. 

   
fig. fig. fig. fig. 22222222    Monumento ao Infante D. Henrique / 
Sagres    ----    Esquissos 
J. Marques da Silva, ca. 1934 
Grafite s/ papel 
FIMS/ MSMS/ 1327-2571 (parcial) 
 
 

fig. fig. fig. fig. 23232323    Monumento ao Infante D. Henrique /  
Sagres    ----    matriz 
J. Marques da Silva, ca. 1934 
Grafite s/ papel 
FIMS/ MSMS/ 1327-2586 (parcial) 
    
    

fig. fig. fig. fig. 24242424    Monumento ao Infante  
D. Henrique / Sagres    ----    matriz 
J. Marques da Silva, ca. 1934 
Grafite s/ papel 
FIMS/ MSMS/ 1327-2586 (pormenor) 
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 Uma observação atenta da fig. 23 permitiu descobrir uma garatuja, por baixo da 

base do monumento, no centro do desenho, que destacamos em pormenor (fig. 24). Na 

tentativa de decifrar a imagem conseguimos identificar os olhos, um nariz e uma bocarra 

que expressa um grande esforço ou um grito surdo. Qual Atlas que carrega o promontório 

às costas, ou uma natureza zangada e intempestiva que reage à intervenção e alteração da 

natureza daquele lugar, qual Adamastor… Podemos pensar numa tentativa de transmitir 

uma impressão sobre o lugar, ou, talvez como nenhum monumento teria a escala 

suficiente, ou a representatividade necessária, para abraçar ou confrontar aquela natureza. 

Por aqui verificamos que o desenho, em Marques da Silva, também pode ser lugar para o 

improviso ou para a inquietação. 

 O primeiro desenho (fig. 19, à esquerda), desta série de esquissos, foi remetido para 

o final, concedendo tempo para o decifrar. Desde a primeira visualização que nos 

despertou alguma inquietação. A sua espontaneidade é desconcertante, e logo nos 

imaginamos no topo do promontório a contemplar o mar, o seu movimento, as nuvens e os 

raios de sol que despontam por entre elas. A nossa interpretação devolve a imagem que o 

arquiteto criou em resultado da sua impressão sobre o local. O traçado nervoso, em várias 

direções, denuncia a rapidez de execução. Construindo uma imagem sintética, com uma 

economia de meios evidente, dá-nos a notícia de inquietação perante uma paisagem 

assombrosa. 

 Os desenhos abaixo apresentados integram dois cadernos de apontamentos, de 

dimensões consideravelmente maiores que o anterior (aprox. 140x90mm), referentes a 

viagens por Itália. As figs. 27 e 28 integram o mesmo caderno e estão perfeitamente 

identificadas, em anotações manuscritas que referem os locais e datas, reportando-se à 

viagem a Itália em 1911.  

 Em 1911 Marques da Silva viajou a Itália para visitar a Exposição Internacional da 

Indústria e do Trabalho, em Turim, e para participar no Congresso Internacional dos 

Arquitetos em Roma85. Como referimos anteriormente, a deslocação aos eventos 

contemplava, muitas vezes, o prolongamento da viagem, proporcionando a articulação com 

                                                           
85 CARDOSO, António – O Arquitecto José Marques da Silva e a arquitectura no �orte do País na primeira 
metade do séc. XX. Porto: FAUP Publicações, 1997, p. 171. 
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outros percursos, de forma a conhecer outros locais, para além do destino principal. Daqui 

deriva que a viagem prolongou-se por um mês, aproximadamente. O arquiteto viajou 

acompanhado de sua mulher, Júlia Lopes Martins Marques da Silva e de Amélia Lopes 

Martins, tia de Júlia. Empreendendo a viagem, por comboio, visitou Paris, Milão, Veneza, 

Florença, Vaticano, Roma (local onde ocorreu o Congresso) e Turim (local da Exposição). 

Paralelamente a estas cidades, visitou Pavia, Verona, Pádua, Ferrara, Ravena e Génova86.  

Os apontamentos desenhados correspondentes às figs. 25 e 26 integram o mesmo 

caderno de apontamentos, e parecem corresponder, do mesmo modo, a esquissos de 

viagem, no entanto, a inexistência de anotações referentes a datas, não permite a 

associação imediata com o percurso realizado. A fig. 26 exibe, no canto superior direito, a 

inscrição – S.ta Maria/ della Pace – correspondendo, muito provavelmente à igreja de 

Roma. Partindo deste pressuposto, podemos associar estes esquissos à viagem de 1911, ou 

a uma outra, realizada em 1922, para assistir ao Congresso Eucarístico Internacional, 

ocorrido na cidade de Roma. Marques da Silva fará essa viagem na companhia de Amélia 

Lopes Martins, visitando locais de culto religioso e de peregrinação em França e Itália. 

Percorrendo Lourdes, Marselha e Paris, o destino principal seria a cidade de Roma, onde 

permaneceram por vinte dias87. 

 A seleção de registos reporta-se a um conjunto de esquissos de interiores de 

edifícios de caracter religioso. A fig. 25 reproduz vários apontamentos de figuras que 

pensamos estarem relacionadas com pintura mural, ou decorativa. São estudos de 

composição, detalhando a sua inserção em vários elementos arquitetónicos. São desenhos 

muito pequenos, de pormenor, isolados do conjunto. Registos muito sintéticos e muito 

rápidos. A fig. 26, a folha seguinte na ordem do caderno, procura registar uma leitura mais 

abrangente, referindo-se de igual forma, à integração da pintura decorativa na arquitetura. 

 A fig. 27 apresenta um registo mais aproximado ao modo de esboço. No topo da 

página exibe a inscrição – tumulo/ S.ta Anastazia – remetendo, muito possivelmente, para a 

igreja de Santa Anastácia em Verona. Trata-se de um desenho mais complexo, um pouco 

                                                           
86 MIRANDA, Irina Costa – Op. Cit., p. 68. 
87 MIRANDA, Irina Costa – Op. Cit., p. 83. 
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mais lento que os anteriores, revelando alguns indicadores sobre o ambiente da igreja, 

preenchimento de sombras e algum detalhe na definição dos capitéis. 

 A partir do mesmo caderno onde se registou o esboço anterior, relativo à viagem de 

1911 por Itália, destacamos uma folha de registos de natureza diversa (fig. 28), onde se 

exibe informação escrita, descritiva dos locais visitados, alguns esquissos, apontamentos 

curtos e um desenho aguarelado. Este último iniciado em modo de esquisso, vai-se 

moldando de forma mais trabalhada com a introdução da cor. Os comentários manuscritos, 

ao lado, referem Rawenna/ Mozaicos/ Baptisterio dos ortodoxos, remetendo, muito 

provavelmente, para o Batistério Neoniano, onde o arquiteto, seduzido pelo colorido dos 

mosaicos, registou esta memória. Conseguimos detalhar um friso com figuras humanas, 

coberto com a camada colorida de aguarela que, pela sua transparência, permite a leitura 

do desenho subjacente, executado a grafite. 

 A partir desta seleção de desenhos conseguimos reter o esquisso em Marques da 

Silva, sintético e económico – lúcido – evoluindo por vezes para registos mais elaborados 

mas que, na sua essência, traduzem sempre o caracter prospectivo e inquiridor sobre as 

diversas realidades e solicitações que se vão apresentando, no seu trabalho e na sua 

pesquisa pessoal. Estas impressões, espontâneas, serão transpostas a um outro nível com a 

utilização da aguarela, da qual já tivemos um prenúncio, com a figura 28. 

 

 

 

        
fig. fig. fig. fig. 25252525    Esquissos 
J. Marques da Silva, n. dat. 
Grafite s/ papel 
Caderno de apontamentos        
FIMS/ MSMS/ 0603 (fl. 0603-0024) 
 

fig. fig. fig. fig. 26262626    Esquissos 
J. Marques da Silva, n. dat. 
Grafite s/ papel 
Caderno de apontamentos  
FIMS/ MSMS/ 0603 (fl. 0603-0025) 
 

fig. fig. fig. fig. 27272727    Esquissos 
J. Marques da Silva, 1911. 
Grafite s/ papel 
Caderno de apontamentos  
FIMS/ MSMS/ 0628 (fl. 0628-003v) 
 

fig. fig. fig. fig. 28282828    Esquissos 
J. Marques da Silva, 1911. 
Grafite s/ papel 
Caderno de apontamentos  
FIMS/ MSMS/ 0628  
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1.4 Marques da Silva e a pintura 
 

 Numa agenda pertencente a Marques da Silva podemos ler, na página assinalada 

pelo dia 25 de Abril de 1928, a seguinte anotação manuscrita pelo arquiteto: Realizou-se 

hoje na Escola / de Belas Artes a festa de homena / gem dos alunos da Aula de 

Architectura – Decorreu brilhante / mente e de um alto relevo de sinceridade. Os estu / 

dantes tiveram a melhor parte88. Os alunos tinham-se reunido para homenagear o arquiteto 

e o professor José Marques da Silva.  

 A carreira docente de Marques da Silva desenvolve-se em dois andamentos que, 

paralelamente se complementam e se tocam, particularmente na primazia do desenho. 

Como professor, o arquiteto, sempre pugnaria pelo respeito e incentivo à prática do 

Desenho como Disciplina, e pela importância da mestria na arte da Construção89.  

Académico de mérito em 1902, Marques da Silva seria solicitado, no ano de 1906, 

a reger, interinamente, a Cadeira de Arquitetura Civil da Escola de Belas Artes do Porto, 

em substituição de José Geraldo Sardinha. Após a realização do respectivo concurso, é 

nomeado professor proprietário da mesma cadeira, em Julho de 190790, permanecendo 

como professor daquela instituição até 1939, ano da sua aposentação, por limite de idade.  

Entre 1913 e 1918, o arquiteto assume, pela primeira vez, o cargo de Diretor da 

Escola de Belas Artes do Porto91, em substituição de Marques de Oliveira. Cargo que seria 

retomado, desta vez a nível interino, no ano de 1929, pela ausência do seu Diretor, o pintor 

António Carneiro. Nesta sequência, Marques da Silva é nomeado, em Junho de 1931, 

Diretor efetivo da Escola de Belas Artes do Porto, cargo que irá desempenhar até 1939. 

Paralelamente à escola de Belas Artes do Porto, Marques da Silva desenvolve 

atividade docente no ensino industrial. De 1900 a 1914 será professor de Desenho e 

Modelação no Instituto Industrial e Comercial do Porto92. Em Setembro de 1914, é 

transferido do Instituto para a Escola de Arte Aplicada, onde continuou a lecionar, sendo 

nomeado Director da referida escola em 1919, permanecendo no cargo até 1930. A partir 

                                                           
88 SILVA, José Marques da Silva – Agenda/ para 1928 [manuscrito].1928. (FIMS/ MSMS/ 1188.11) 
89 MESQUITA, Mário João (coord.) – Marques da Silva. O aluno, o professor, o arquitecto. Catálogo. Porto: 
Instituto Arquitecto José Marques da Silva / Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 2006, p. 7. 
90 CARDOSO, António – Op. Cit., p. 161. 
91 CARDOSO, António – Op. Cit., p. 172. 
92 CARDOSO, António – Op. Cit., p. 139. 
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deste ano a Escola de Arte Aplicada será incorporada na Escola Industrial Faria 

Guimarães, passando a integrar o quadro docente, o arquiteto, viria a ser destacado para as 

cadeiras de Desenhos e Tecnologias, continuando no magistério até ao final da sua carreira 

docente em 1939. 

 A homenagem a Marques da Silva, de 1928, realizada 21 anos depois de o arquiteto 

ter iniciado a sua carreira docente, nas Belas Artes do Porto, partiu de uma iniciativa dos 

próprios alunos do Curso Especial de Arquitetura Civil, sendo presidida por Guedes de 

Oliveira93. O evento foi o pretexto para a intervenção de vários alunos e professores da 

Escola, e culminou com a colocação de um baixo-relvo em bronze, da autoria de José 

Pereira dos Santos94, na aula de arquitetura da EBAP. 

 A notícia foi divulgada na imprensa, nomeadamente na revista a 

IlustraçãoModerna, onde se refere a justiça de uma homenagem ao arquiteto, pela sua obra 

inconfundível e pela mestria com que regia a cadeira de arquitetura. O cronista continua, 

enumerando as valências de Marques da Silva, mencionando: Como artista, Marques da 

Silva, não é apenas um arquitecto. Esculpe com senso decorativo admirável e aguarela, 

grandemente, motivos escolhidos com excepcional subtileza95.  

 

1.4.1 Aguarelas 
 

 A formação de Marques da Silva na Escola de Paris foi determinante para 

consolidar uma metodologia de trabalho, no domínio dos sistemas de representação e da 

compreensão dos seus efeitos, assumindo o desenho fundamento do processo conceptual 

da arquitetura. A partir desta experiência de aprendizagem, o arquiteto irá desenvolver a 

técnica do desenho, mas também experimenta a pintura, da aguada à aguarela, técnicas que 

são introduzidas no seu vocabulário formal e que são assumidas como parte integrante do 

seu método de trabalho.  

                                                           
93 Henrique Guedes de Oliveira (1865-1932), personagem polivalente, escreveu artigos para diversos 
periódicos, nomeadamente para O Primeiro de Janeiro, foi fotógrafo, professor e Diretor da Escola de Belas 
Artes do Porto, seria também responsável pela organização de exposições de Belas Artes, no seu atelier de 
fotografia. V. PHOTOGRAPHIA GUEDES – Catalogo Illustrado da Exposição d’Arte. Catálogo. Porto: 
Photographia Guedes, 1897. 
94 “MARQUES da Silva”. In Ilustração Moderna, n.º 23. Porto: Marques Abreu, Maio de 1928, p. 115. 
95 Idem – Ibidem. 
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Em Marques da Silva, a aguarela ultrapassa a dimensão utilitária, emancipando-se 

da metodologia da produção arquitetónica, afirmando-se como exercício pictórico, 

autónomo, que será cultivado pelo arquiteto ao longo de sua vida.  

Os anos de aprendizagem e a vivência em Paris são determinantes para a 

instauração do culto da aguarela, primeiro como auxiliar do projeto, mas também para a 

prática da aguarela como género autónomo. No nosso entender, também a partir desta 

vivência, iremos verificar a ampliação das valências criativas de Marques da Silva, 

contribuindo para a incursão do arquiteto em outros sectores da criação artística, como 

iremos ver.  

Na sua chegada a Paris, Marques da Silva irá habitar o n.º 37 da Rue Denfert-

Rochereau96, uma pequena colónia de artistas, convivendo com pintores e escultores. Ali, o 

arquiteto, irá conviver com os pintores Veloso Salgado e Carlos Reis97, e o escultor 

Teixeira Lopes, entre outros. A vivência neste edifício promovia um convívio intenso entre 

os seus habitantes98, a interação e troca de experiências terá, certamente, contribuído como 

estímulo para a apetência criativa de Marques da Silva. A fusão criativa que acontecia no 

ambiente dos ateliers da Rue Denfert-Rochereau, onde conviviam pintores, escultores e 

demais formações, acaba por influenciar a formação do arquiteto que, vindo de uma 

cultura de ensino das três artes, estaria mais motivado a assimilar experiências, 

acompanhando de perto os percursos dos seus colegas. Cremos que este ambiente terá 

potenciado a criação artística, desenvolvendo o gosto pela pintura e pelo desenho, dentro e 

fora do contexto da arquitetura. 

As aguarelas que integram a coleção de pintura da FIMS são, na sua grande 

maioria, da autoria de José Marques da Silva, perfazem um conjunto de cinquenta 

aguarelas, destacadas de um total de cinquenta e nove existências99. Estabelecer 

                                                           
96 CARDOSO, António – Op. Cit., p. 41. Mais tarde (1892) irá mudar-se para uma outra morada localizada 
na Rue de S. Sulpice, n.º 11 - cf. VIEIRA, Clara Serra Veiga – O percurso formativo de José Marques da 
Silva na École �ationale et Spéciale des Beaux-Arts (1890-1896), Vol. I. Porto: [Edição do Autor], 2010, 
p.29. 
97 SILVA, Maria José Marques da – Tópicos biográficos de José Marques da Silva. [Texto dactilografado] 19 
de Agosto de 1953. (FIMS/ MSMS/ 1119) p. 1. 
98 Para um entendimento mais detalhado da organização dos ateliers e do seu modo de funcionamento, sobre 
os personagens e os locais que frequentavam. V. LOPES, António Teixeira – Ao correr da pena. Memórias 
de uma vida… Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 1968. 
99 Para visualização do conjunto de aguarelas consultar vol. III, pp. 25-45. 



Marques da Silva e a sua formação artísticaMarques da Silva e a sua formação artísticaMarques da Silva e a sua formação artísticaMarques da Silva e a sua formação artística                                                                                                                                              cap. IIII p. 62 
DDDDo Retrato à Paisagemo Retrato à Paisagemo Retrato à Paisagemo Retrato à Paisagem. Memórias Afetivas e Operativas do arquiteto Marques da Silva. 
 

associações temáticas, ou por qualquer outro critério, não será uma tarefa totalmente 

precisa, sob pena de desvirtuar o caracter daqueles exemplares que se revelam mais 

ambíguos, no entanto estudos como este acarretam, inevitavelmente, a tarefa de arrumar e 

criar linhas de leitura possíveis para uma melhor compreensão do núcleo, pelo que 

avançamos com algumas premissas que possam orientar essa leitura. 

Os grandes temas são a arquitetura e a paisagem, sendo que, muitas vezes, a 

fronteira entre ambas não é clara. Dentro da paisagem, referimos a paisagem humanizada, 

povoada de pessoas e arquiteturas, em imagens de natureza contemplativa. Considerando a 

paisagem humanizada verificamos a abordagem à pintura de costumes, retratando gentes; 

paisagens familiares que remetem para o contexto familiar da paisagem de Barcelos e 

envolvente da Casa da Torre, uma propriedade da família, para onde o arquiteto e a família 

se deslocavam com muita frequência, ou ainda o registo de impressões fixadas ao longo 

das muitas viagens que Marques da Silva realizou. 

Sob a temática da arquitetura, em imagens de natureza analítica, distinguimos o 

pormenor de arquitetura, a pesquisa de edifícios e a panorâmica construída. Registos de 

pesquisa que, de forma operativa, contribuem para informarem a prática de projeto. 

A paisagem humanizada, sob a interpretação de Marques da Silva, contempla 

diversos graus de aproximação à realidade, focando o seu olhar em enquadramentos mais 

aproximados, ou mais abrangentes, enveredando pela prática da pintura ao ar livre. 

Na seleção de imagens, a seguir apresentada, verificamos a aproximação à pintura 

de costumes retratando as personagens que habitam a paisagem.  

O retrato de criança sentada (fig. 29), pintado pelo natural, desenha a fisionomia e a 

expressão do modelo de forma bastante precisa, distinguindo-a do anonimato. A criança 

    
fig. fig. fig. fig. 29292929    Criança sentada 
J. Marques da Silva  
(cb. ass.), n. dat. 
Aguarela e grafite s/ papel 
FIMS/ MSMS/ 0382 
 

fig. fig. fig. fig. 30303030    Mulher com criança 
J. Marques da Silva  
(cb. ass.), n. dat. 
Aguarela e grafite s/ papel 
FIMS/ MSMS/ 0383 
 

fig. fig. fig. fig. 31313131 Rio Cávado 
J. Marques da Silva  
(cb. ass.), 1916 
Aguarela e grafite s/ papel 
FIMS/ MSMS/ 0381 
 

figfigfigfig. . . . 32 32 32 32 Paisagem fluvial 
[J. Marques da Silva], n. dat. 
Aguarela e grafite s/ papel 
FIMS/ MSMS/ 0456 
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encontra-se recostada numa parede que surge apenas indicada a grafite, a cobertura a 

aguarela é reservada à personagem e ao chão, materializados em cores transparentes, com 

gradações subtis, em consonância com a delicadeza do tratamento do rosto da criança. Esta 

opção por uma imagem inacabada evidencia a caracterização do rosto da personagem 

como o elemento principal da composição. 

As figs. 30 e 31 retratam, do mesmo modo, as personagens que habitam as 

paisagens familiares, tratadas de forma idêntica, em enquadramentos mais abrangentes, 

que desviam a atenção dos habitantes, inserindo-os em paisagens caracterizadas, que 

informam o contexto da envolvente. A fig. 31 contém a inscrição Rio Cávado, referência 

explícita a uma paisagem familiar, que fazia parte do contexto em que se movia Marques 

da Silva nas suas viagens de caracter mais íntimo, no ciclo familiar, entre o Porto e 

Barcelos. Não é difícil estabelecer a associação entre os moinhos retratados, como pano de 

fundo da fig. 30 e a paisagem minhota do rio Cávado, onde se podem observar, ainda hoje, 

exemplares de moinhos com as suas rodas movidas a água, como a que está referenciada 

na fig. 30.  

A integração da paisagem fluvial (fig. 32) neste conjunto de imagens adquire um 

interesse particular nesta seleção por se reportar, mais uma vez, à temática das azenhas, 

embora não identificadas, pensamos tratar-se das azenhas do Cávado, as mesmas que 

poderão ter constituído o cenário para a fig. 29. Mas há outra particularidade que nos 

interessa nesta aguarela, estando inacabada informa-nos sobre o processo de trabalho de 

Marques da Silva na construção das suas aguarelas, revelando o desenho subjacente, 

riscado a grafite, que vai sendo, progressivamente colorido pelas manchas da aguarela, até 

completar a caracterização na imagem acabada.  

A partir desta mostra, verificamos já algumas constantes no processo criativo da 

aguarela em Marques da Silva, o desenho é quase sempre indicado a grafite, e colorido a 

posteriori, com manchas coloridas, transparentes e luminosas, que permitem sempre, a 

leitura do desenho subjacente, evidenciando, mais uma vez, a prevalência da linha sobre a 

mancha. A escolha de cores é também ela muito subtil, misturadas com atenção à gradação 

de cores que se processa de forma suave e harmoniosa, não se verificam grandes 

contrastes, nem grandes variações na utilização das cores que permanecem semelhantes de 
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imagem para imagem, uma paleta quente e harmoniosa. A observação destas, e outras 

constantes, que irão sendo enunciadas pelas abordagens seguintes, permitem ir construindo 

uma marca e imagem autoral, que possibilita a associação da autoria a exemplares não 

identificados ou assinados pelo seu autor.  

A autoria das imagens remete para vários processos de autenticação, se podemos 

assim dizer, no caso da fig. 32, a autoria é estabelecida pelo método comparativo, as 

constantes que se verificam nesta imagem, por comparação com outras aguarelas 

assinadas, a familiaridade da paleta de cores, as temáticas e a forma de enquadrar as 

imagens fornecem-nos informação sólida para atribuir, com segurança, a autoria desta 

imagem a Marques da Silva. 

As imagens cuja autoria foi atribuída por nós, com base nos critérios já enunciados, 

mas também por outros que ainda iremos verificar, encontram-se assinaladas, na legenda 

das imagens deste capítulo, pela utilização do parentese recto – [J. Marques da Silva]. No 

caso das figs. 29, 30 e 31 a autoria encontra-se autenticada pelo recurso a um carimbo que 

reproduz a assinatura do arquiteto – J. Marques da Silva. Esta forma de identificação da 

autoria, que aqui se verifica, mas que se refere a um conjunto significativo, como iremos 

verificar ao longo deste capítulo, e também no Catálogo anexo a esta Tese, remete para o 

contexto de uma exposição retrospetiva realizada em 1953100, na Escola de Belas Artes do 

Porto em homenagem a Marques da Silva.  

Não sendo uma situação completamente esclarecida, pela ausência de suporte 

documental, cremos que este processo de autenticação da autoria das aguarelas terá sido 

efetuado no ano de 1953, em paralelo com a exposição de homenagem ao arquiteto que, 

entre outras atividades paralelas, assinalou um conjunto de obras de arquitetura autoria de 

Marques da Silva, localizadas na cidade do Porto, através da colocação da reprodução da 

assinatura do arquiteto executada em cobre, colocada na fachada dos edifícios, como 

podemos verificar, atualmente, na Estação de S. Bento, no Teatro São João ou o Edifício 

das 4 Estações, às Carmelitas, para citar alguns exemplos. Nesta sequência as aguarelas 

                                                           
100 Reportamo-nos ao catálogo e à reportagem fotográfica desta exposição para sustentar esta argumentação - 
cf. ESCOLA SUPERIOR DE BELAS ARTES DO PORTO - Marques da Silva. Exposição conjunta das 
principais obras do Mestre e de alguns dos seus discípulos. Homenagem promovida pela Escola Superior de 
Belas Artes do Porto, com a colaboração da Academia �acional de Belas Artes e do Sindicato �acional dos 
Arquitectos. Porto: Escola Superior de Belas Artes do Porto, 1953. 
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autenticadas pelo carimbo serão assinaladas, na legenda das imagens, pela abreviatura – 

Cb. ass. (carimbo da assinatura) – colocada posteriormente ao nome do autor. 

Por outro lado, esta necessidade de autenticação das aguarelas levanta uma outra 

questão, de índole metodológica, decorrente do processo de elaboração das aguarelas, que 

nos parece muito interessante e, sobretudo, esclarecedora da condição deste conjunto de 

pintura cujos exemplares não se encontram assinados101, na sua maioria. O fato de as 

aguarelas não se encontrarem assinadas, parece ser um indicador de um registo espontâneo 

e introspetivo, sem qualquer pretensão de ser mostrado, de caracter íntimo e pertencente à 

esfera pessoal.  

Seguindo o percurso da paisagem humanizada, na sua aproximação a paisagens 

familiares, encontramos os exemplares que remetem para a Quinta da Torre, em Barcelos. 

Nos exemplares selecionados verificamos três abordagens distintas da mesma temática, na 

fig. 33 a imagem informa-nos da envolvente da casa. A casa da Torre surge como elemento 

de destaque na paisagem, enquadrada, no primeiro plano, por um caminho sob ramadas,  

imprimindo um sentido de profundidade, colocando em evidência a vegetação que envolve 

o lugar. 

 A fig. 34, por outro lado, coloca o objeto arquitetónico em evidência, detalhando-o, 

e moldando-o num jogo de claro / escuro com alguma intensidade, esquema menos 

habitual em Marques da Silva. O volume da casa evidencia-se de forma particularmente  

luminosa, potenciando o valor plástico do suporte, onde o papel é deixado na sua cor 

original, nas zonas iluminadas. Os restantes elementos da composição preenchem, depois, 

a totalidade do papel que envolve o tema principal, com um azul pálido a definir o céu, 

dirigindo e reforçando o foco de atenção para a arquitetura. 

 Moinhos no rio Côvo (fig. 35) constitui, ainda, uma outra abordagem destas 

paisagens familiares, onde é explorado o caracter pitoresco da paisagem. Desde a textura 

das pedras, em primeiro plano, mas também no plano mais recuado do volume do moinho, 

ao tema da água e da lavadeira. A vegetação é tratada aqui de forma mais detalhada, 

distanciando-se do registo de mancha uniforme presente nas figuras anteriores, para 

                                                           
101 Das cinquenta aguarelas da autoria de Marques da Silva, sete estão assinadas pelo autor, trinta e três 
encontram-se autenticadas com o carimbo, que reproduz a assinatura do autor, e dez exemplares não estão 
assinados ou carimbados. V. vol. III, pp. 25-42. 
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concretizar um modelo mais preciso que individualiza as árvores e os arbustos. No topo da 

imagem, ao centro, irrompe o coruchéu da casa da Torre, elemento que nos permitiu 

localizar esta pintura em Barcelos, nas imediações do Rio Côvo e da Quinta da Torre.  

 Estas três abordagens pictóricas sobre da Quinta da Torre, dão-nos conta da 

persistência e predileção da temática para o arquiteto102, com incursões frequentes e 

reincidentes. 

 A temática da arquitetura, em Marques da Silva, se revê em imagens de um caracter 

mais analítico, registando pormenores diversos que muitas vezes funcionavam como 

complemento das anotações que ia registando nos seus cadernos de apontamentos, quer 

escritas, quer desenhadas, ou como imagens autónomas, denunciando, em qualquer dos 

casos o olhar ativo. Olhar um objeto desenhando-o obriga a uma observação disciplinada 

e estabelece uma diferença clara entre o olhar distraído sobre as coisas e o olhar activo 

sobre o que se quer ver103. É este caracter atento, analítico e inquiridor que se revê nas 

aguarelas de Marques da Silva relativas à arquitetura. 

 Selecionamos um conjunto de imagens que complementam as impressões 

registadas aquando da viagem do arquiteto a Itália em 1911, já aqui referenciada. 

 A primeira aguarela (fig. 36) remete para um pormenor da porta principal da 

fachada da Basílica de S. Marcos. Não obstante a profusão decorativa e exuberante que a 

                                                           
102 No Catálogo anexo a esta prova, constituindo o vol. III, é possível verificar a constância destes temas – 
Quinta da Torre – e as suas imediações, do rio Côvo aos moinhos, no conjunto das aguarelas da autoria de 
Marques da Silva. 
103 COSTA, Alexandre Alves – Introdução ao Estudo da História da Arquitectura Portuguesa. Outros Textos 
sobre Arquitetctura Portuguesa. Porto: Faup Publicações, 2007, (2.ª edição revista e aumentada) p. 145. 

   
fig. fig. fig. fig. 33333333    Quinta da Torre. Barcelos  
J. Marques da Silva (cb. ass.), n. dat. 
Aguarela e grafite s/ papel 
FIMS/ MSMS/ 0380 
 
 
 

fig. fig. fig. fig. 34343434    Quinta da Torre. Barcelos  
J. Marques da Silva, 1909. 
Aguarela e grafite s/ papel 
FIMS/ MSMS/ 0457 
 
 
 

fig. fig. fig. fig. 35353535    Moinhos no rio Côvo.  
Barcelos  
J. Marques da Silva (cb. ass.), n. 
dat. 
Aguarela e grafite s/ papel 
FIMS/ MSMS/ 0376 
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obra ostenta, o arquiteto constrói um registo sintético, rápido e eficaz que procura 

transmitir a policromia e a composição estrutural do portal.  

  Ravena constituiu outro dos locais visitados por Marques da Silva nesta viagem a 

Italia, nomeadamente a Basílica de San Vitale, onde registou o pormenor das colunas que 

conformam as triplas arcadas em ferradura que antecedem capela–mor, com especial 

incidência sobre o capitel e na pintura que ornamenta os arcos superiores (fig. 37). Dentro 

do mesmo registo sintético e de rápida execução, verifica-se a preocupação de transmitir a 

natureza dos materiais, aferida nos mármores ou na atenção em transmitir a riqueza da 

policromia dos elementos arquitetónicos, rentabilizando as potencialidades do uso da 

aguarela. Outra característica que se evidencia nestas duas imagens é a noção de escala, no 

ajuste da mancha desenhada á folha de papel, e no apurado sentido compositivo da própria 

imagem, particularmente evidente na fig. 37. 

  Denominada pelo autor de Pateo do Belvedere, a fig. 38 ilustra um pormenor do 

Pátio Octogonal do Belvedere (Museu Pio Clementino), no Vaticano, onde se verifica a 

representação de uma escultura, inserida num nicho, enquadrado por duas colunas e uma 

arquitrave que se encontram em primeiro plano. À direita surge um apontamento 

vegetalista, onde a base é suprimida, libertando o espaço necessário na folha, mas 

integrando-o na composição, para uma dedicatória: Vaticano – Pateo/ do Belvedére 11-X-

911/ À tia Amelinha/ ricordo/ Marques da Silva. Encontramos aqui um dado novo para a 

compreensão deste núcleo de aguarelas, a produção de imagens para oferecer aos 

    
fig. fig. fig. fig. 36363636    S. Marco: Venezia 
J. Marques da Silva (cb. ass.), 1911 
Aguarela e grafite s/ papel 
FIMS/ MSMS/ 0452 
 

fig. fig. fig. fig. 37373737    S. Vitale 
J. Marques da Silva (cb. ass.), 1911 
Aguarela e grafite s/ papel 
FIMS/ MSMS/ 0453 
 

fig. fig. fig. fig. 38 38 38 38 Vaticano. Pateo do Belvedère 
J. Marques da Silva, 1911 
Aguarela e grafite s/ papel 
FIMS/ MSMS/ 0451 
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familiares. Na coleção da FIMS existem mais alguns exemplares dedicados à tia Amélia, 

mas também à esposa, Júlia Lopes Martins Marques da Silva.  

 Podemos, então, pensar num outro aspeto que deriva desta constatação, o próprio 

arquiteto, consciente das sua capacidades plásticas, reconheceria um valor acrescido nas 

suas aguarelas, suficientemente consistentes para serem mostradas e oferecidas. Nesta 

sequência não podemos colocar a hipótese de existirem mais aguarelas da sua autoria, que 

foram oferecidas pelo arquiteto aos amigos? Já sabemos que esta faceta de aguarelista era 

do conhecimento público, pelo menos desde 1928, assim sendo não haverá mais 

exemplares dispersos, ampliando o núcleo de produção de aguarelas da autoria do 

arquiteto, para além das existências da coleção FIMS?  

Paisagem com arquitetura (fig. 39) representa uma panorâmica sobre a paisagem 

construída, sobre um núcleo urbano, contribuindo para diversificar a mostra de tipologias 

trabalhadas pelo arquiteto. A aguarela não se encontra localizada, porém o ambiente, as 

cores, as cúpulas de edifícios singulares, que se vislumbram na linha de horizonte, leva-nos 

a pensar que se trata, muito provavelmente, de um enquadramento sobre uma região de 

Itália, tornando este núcleo de impressões de viagens, mais rico e diverso. 

 No entanto, estas impressões derivadas de viagens não se limitaram às deslocações 

ao estrangeiro. Encontramos muitos exemplares que se referem a viagens no território 

nacional. A título de exemplo mostramos as figs. 40 e 41, no que se refere à fig. 40, não  

existia qualquer informação sobre a localização do objeto representado, pelo que 

empreendemos a pesquisa pelas regiões familiares aos circuitos do arquiteto, 

    

fig. fig. fig. fig. 39393939    Paisagem com arquitetura 
J. Marques da Silva (cb. ass.), n. dat. 
Aguarela e grafite s/ papel 
FIMS/ MSMS/ 0370 
 
 
 

fig. fig. fig. fig. 40404040     Fortaleza de 
Santiago da Barra. Viana 
do Castelo 
[J. Marques da Silva], n. dat. 
Aguarela e grafite s/ papel 
FIMS/ MSMS/ 0778 
 

fig. fig. fig. fig. 41414141    Águas Santas 
J. Marques da Silva (cb. ass.), 1913 
Aguarela e grafite s/ papel 
FIMS/ MSMS/ 0449 
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nomeadamente no Norte do País, e conseguimos identificar a fortaleza que empresta o 

título á aguarela. Este procedimento foi uma constante nesta pesquisa de estudo das  

 aguarelas de Marques da Silva, onde os dados existentes eram, na sua maioria, incipientes. 

Por outro lado a possibilidade de concretização deste mesmo procedimento, só foi possível 

pela verdade contida nestas representações que permitia a aproximação à realidade pelo 

método comparativo, muito embora, em alguns exemplares, as diferenças para o estado 

atual dos monumentos, entretanto transformados por obras de restauro ou de conservação, 

distanciassem muito a realidade da sua representação, nas aguarelas. 

 Os percursos pelo território nacional foram sendo realizados em viagens de lazer, 

mas também como consequência de encomendas de obras, ou ainda enquanto membro do 

Conselho de Arte e Arqueologia104, empreendendo em pesquisas no terreno. A fig. 41 

refere-se a um pormenor da Igreja de Águas Santas da Maia, um vão localizado na fachada 

lateral, voltada a sul. Ali podemos rever as qualidades que caracterizam o uso da aguarela 

em Marques da Silva, o registo rápido, sintético e uma preocupação meticulosa em 

transmitir os materiais e a cor. Verificamos que as pedras que compõem o arco estão 

indicadas a grafite, cobrindo o desenho subjacente a camada de tinta transparente da 

aguarela, onde o arquiteto recorre à conjugação de diversos tons, do castanho ao 

esverdeado, para que a mistura, no desenho, tivesse a capacidade de informar a cor do 

granito, material em que é construído o monumento.  

 As duas imagens apresentadas pretendem ilustrar uma espécie de síntese sobre a 

particularidade da aguarela em Marques da Silva. Por um lado a paisagem (fig. 42), por 

                                                           
104 CARDOSO, António – O Arquitecto José Marques da Silva e a arquitectura no �orte do País na 
primeira metade do séc. XX. Porto: FAUP Publicações, 1997, pp. 168-169. 

    
fig. fig. fig. fig. 42424242    Marinha 
J. Marques da Silva (cb. ass.), n. dat. 
Aguarela e grafite s/ papel 
FIMS/ MSMS/ 0374 
 

fig. fig. fig. fig. 43434343    Manhente 
J. Marques da Silva, 1909 
Aguarela e grafite s/ papel 
FIMS/ MSMS/ 0962 
   



Marques da Silva e a sua formação artísticaMarques da Silva e a sua formação artísticaMarques da Silva e a sua formação artísticaMarques da Silva e a sua formação artística                                                                                                                                              cap. IIII p. 70 
DDDDo Retrato à Paisagemo Retrato à Paisagemo Retrato à Paisagemo Retrato à Paisagem. Memórias Afetivas e Operativas do arquiteto Marques da Silva. 
 

outro a arquitetura (fig. 43). De um lado o registo de caracter contemplativo, do outro o 

caracter operativo, construindo imagens sintéticas, de uma clareza evidente, com uma 

grande economia de meios, quer a nível formal, quer a nível material. 

Quando falamos de Marques da Silva é quase impossível por de lado o arquiteto 

para nos focarmos no aguarelista. No entanto a quantidade significativa de exemplares da 

sua autoria, constitui um núcleo com representatividade suficiente para justificar uma 

abordagem específica sobre as aguarelas. 

A constância dos registos ao longo do tempo de vida do arquiteto, a primeira 

aguarela remete para o ano de 1900 e a última a de 1945105, não esquecendo que existe um 

grande número de aguarelas sem data, permite observar que estes apontamentos 

acompanhavam de perto a obra de arquitetura, mas também as viagens e a pesquisa de 

singularidades nos lugares. Do mesmo modo a assiduidade do registo reveste este núcleo 

de uma importância decisiva na construção e compreensão do arquiteto José Marques da 

Silva enquanto autor.  

Para além da função imediata da aguarela enquanto auxiliar ou ferramenta de 

trabalho, cremos que podemos falar de uma outra dimensão, mais contemplativa, que 

proporcionava ao seu autor a expressão fluida e orgânica na construção das suas ficções, 

ou imagens de evasão, por oposição ao racionalismo e à materialidade da arquitetura. 

Cremos que a aguarela em Marques da Silva assumia uma dimensão quase transcendental 

ou terapêutica, em paralelo com a sua pesquisa profissional, o arquiteto consolida uma 

outra vertente mais etérea e menos material. Ao contrário do projeto de arquitetura, onde o 

arquiteto produz os desenhos para ver a obra realizada, a aguarela parece ser concebida 

pelo seu próprio processo, ou seja, o objetivo parece centrar-se não no produto acabado, 

mas antes na execução propriamente dita. Os registos que representam memórias de 

lugares por onde foi passando parecem exercer também essa função terapêutica para o 

arquiteto. 

                                                           
105  Paisagem com arquitetura, datada de 1900. V. vol. III, p. 25. E Cruzeiro da Piedade, Vila Praia de 
Âncora, datada de 1945, V. vol. III, p. 29. 
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A importância deste núcleo é crucial para definir ou informar o gosto e o interesse 

sobre aquilo que captava a atenção do arquiteto na esfera das formas e na construção das 

imagens, na sequência da arquitetura, mas também para além da arquitetura.  

O núcleo é revelador de uma sensibilidade pessoal que nos pode ajudar a 

compreender a sua predileção por um conjunto de obras de temática naturalista, de registos 

figurativos, conduzindo a fuga para caminhos mais reconhecíveis, concretizando uma 

viagem artística entre dois polos distintos, o universo abstrato da conceção arquitetónica, e 

o caminho reconhecível, e mais imediato, do registo naturalista, quase instantâneo, sem 

pensar muito, deixando apenas fluir a impressão sobre o que se desenvolvia em frente aos 

seus olhos. 

Em Marques da Silva revemos o encantamento na captação de determinados 

enquadramentos, de pedaços de paisagem, onde o real é registado com sentido de 

fidelidade, em registos sintéticos e pessoais mas fiéis ao que os olhos veem. O registo do 

arquiteto traduz, quase literalmente aquilo que nos acontece na realidade quando 

observamos um lugar, ou um acontecimento qualquer, onde perante uma infinidade de 

elementos ou de informação retemos apenas aquilo que nos interessa. 

Existe sempre uma matriz estabelecida, indicada a grafite, antes de passar à 

mancha. De uma forma geral em todos os registos aguarelados de Marques da Silva é 

percetível o traço da grafite, ou seja, a leitura do desenho que serve de base, de estrutura, 

para receber a mancha. Esta, por ser transparente, permite em quase todos os exemplares a 

leitura do desenho subjacente, indo de encontro à ideia da aguarela ser um trabalho em 

progresso, revelador do seu próprio processo de construção / conceção. Neste sentido 

podemos também referir que as aguarelas em Marques da Silva traduzem uma forma de 

pensar e de analisar a natureza, ou, se quisermos, o mundo, de forma analítica. 

Outro fator a considerar remete para a importância da cor na definição dos 

ambientes e na construção das memórias, herança da sua formação de base, que revê na 

aguarela um papel primordial na apresentação dos desenhos de arquitetura, onde 

consolidou a compreensão da matéria e do suporte, o domínio técnico e a exploração do 

potencial de transparência e luminosidade de tons e cores pela sobreposição versus 

transparência. 
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A presença, ou o registo de habitantes nas paisagens é frequente, porém nos 

registos que pretendem ilustrar a arquitetura essa referência humana desaparece, como que 

para permitir a leitura integral de todos os elementos que compõem a arquitetura, sem 

interferências, como que estabelecendo a distinção entre o que permanece e o que é 

passageiro. 

Em última análise, verificamos que Marques da Silva, aguarelista, partindo de uma 

matriz naturalista, de uma pintura figurativa, captada do natural, assente na tradição ar-

livrista, parece se distanciar dessa matriz com a introdução de características próprias, de 

composição dinâmica, de despojamento das paisagens, de simplificação e geometrização 

das formas. Verifica-se nas aguarelas uma clareza estrutural, para o que muito contribui a 

construção prévia a grafite, pontuada de manchas planas que se revelam inquietas pelas 

gradações tonais da mancha volátil e aquosa da aguarela que lhe confere alguma 

modernidade e onde está patente a ação abstratizante e racional assimilada pelo exercício 

da arquitetura. 

A paleta de cores constitui outra particularidade em Marques da Silva, oscilando 

entre uma gama mais quente e outra mais fria, onde predominam os tons verdes e 

derivados, que revelam características identitárias, na sua fixação e mistura no papel. As 

características destacadas desde a análise das aguarelas, enunciadas anteriormente, 

concorrem para a consolidação de uma linguagem própria, de uma marca autoral que 

permite, por exemplo, associar os exemplares que não se encontram assinados ao autor 

Marques da Silva. 

 

1.4.2 Ilustração 
 

 Marques da Silva respondeu a diversas solicitações para a ilustração, desde o 

desenho de cartazes à ilustração das páginas de um conto. A sua formação académica, 

privilegiando a primazia do desenho estabelecia, à partida, a apetência para a elaboração de 

uma diversidade de respostas dentro do contexto do desenho e da pintura. As solicitações 

da ilustração, nomeadamente pela proliferação de publicações, foi um campo de trabalho 
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bastante profícuo e atrativo para muitos artistas, que viam ali uma oportunidade de 

trabalho, ao mesmo tempo que exploravam outras formas de comunicação. 

 Procedemos à seleção de um conjunto de imagens que ilustram a colaboração do 

arquiteto em várias solicitações, cujos desenhos de estudo, os esboços que anteciparam o 

resultado final, impresso, integram o acervo documental da FIMS. São, por isso, 

experiências perfeitamente identificadas e com o suporte das imagens a sustentar a 

argumentação para cada um dos casos. Aparte da colaboração com a Irmandade de São 

Torcato, que se revelou longa e assídua, os outros exemplos são experiências pontuais.  

  

1.4.2.1 Cartazes para a Romaria de São Torcato 
 

Para entendermos a ligação de Marques da Silva à Irmandade de São Torcato é 

essencial referir a sua colaboração nas obras do Santuário de São Torcato, localizado numa 

vila predominantemente rural, pertencente ao concelho de Guimarães. 

Local de peregrinação e de culto a São Torcato, a sua popularidade determinou a 

construção de um templo exclusivamente dedicado ao Santo, cujo corpo incorruptível 

permanecia até então, na velha igreja de São Torcato, uma pequena edificação (pequena 

face ao fenómeno do culto) de origem românica. 

As obras do Santuário de São Torcato iniciam-se em 1825, de acordo com os 

desenhos do arquiteto vimaranense Luís Inácio de Barros Lima. Em 1846 encontra-se 

concluída a capela-mor, realizando-se a transladação do corpo do Santo para a 4 de Julho 

de 1852106. É a partir desta data que se estabeleceu, em memória do acontecimento, a 

celebração de uma romaria que ocorre, anualmente no primeiro domingo de Julho – a 

Grande Romaria de São Torcato. Os festejos, com a duração de dois dias, instauraram 

aquela que é chamada a maior romaria do Minho. 

No ano de 1866 a Irmandade vai lançar um concurso internacional para conclusão 

do templo, sendo o primeiro premio atribuído ao projeto do arquiteto russo Louis 

Bohnstedt107, as obras decorrem entre empreitadas, num processo mais ou menos 

atribulado, até ao ano de 1896, marcado pelo falecimento de Cesário Augusto Pinto, que 

                                                           
106 CARDOSO, António – Op. Cit., pp. 442-443. 
107 Idem – Ibidem. 
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até então dirigira as obras do Santuário, e pela nomeação de uma nova Mesa da Irmandade, 

integrando João Gualdino Pereira108 como secretário.  

Marques da Silva é então encarregue, pela Irmandade de São Torcato, da direção 

técnica e artística da obra do Santuário. O primeiro desenho de pormenor data de Setembro 

de 1897109. O projeto de Bohnstedt irá sofrer várias alterações, por conta da exequibilidade 

da obra, mas também por algumas opções de natureza conceptual, sendo que as principais 

transformações concretizadas por Marques da Silva remetem para o desenho da cúpula e 

das torres. 

A nomeação para o cargo de arquiteto da obra do Santuário explica, no nosso 

entender, a origem da colaboração do arquiteto enquanto criador dos cartazes que 

anunciam a Romaria de São Torcato. 

 Percorrendo as notas de agenda encontramos no dia 21 de Abril de 1910 a seguinte 

anotação, manuscrita por Júlia L. M. Marques da Silva, a mulher do arquiteto: Ida a S. 

Torquato. / Foi entregue o cro / quis do cartaz / de S. Torquato para / a proxima roma / 

ria. Alguns dias depois, na mesma agenda, a 17 de Maio volta a referir: Desenhou meu / 

marido o cartaz / para S. Torquato110. As anotações são registadas como uma espécie de 

diário de bordo das atividades do atelier de arquitetura.  

 O cartaz para a Romaria de São Torcato para o ano de 1910 consta do acervo 

documental da FIMS, a versão impressa (fig. 46) e os estudos111 que antecedem o resultado 

final, realizados por Marques da Silva. A composição coloca a torre da igreja, a mesma 

torre que é concebida para o santuário, já com o desenho de Marques da Silva, em 

destaque, do lado direito. A referência a São Torcato encontra-se inserida numa cartela que 

conforma o remate superior do cartaz, de onde pende uma fita movimentada onde se 

inscreve a data do evento. O enquadramento completa-se com o desenho de uma coluna, 

capitel e arranque de arco, elementos destacados do interior da igreja, colocados à esquerda 

da composição.  

                                                           
108 João Gualdino Pereira será o responsável pela atribuição do projeto da Sociedade Martins Sarmento ao 
arquiteto Marques da Silva, três anos depois, em 1899 - cf. CARDOSO, António – Op. Cit., p. 311.  
109 CARDOSO, António – Op. Cit., p. 445. 
110 SILVA, Júlia Lopes Martins Marques da – Agenda du bureau. [manuscrito].1910. (FIMS/ MSMS/ 1221). 
111 Para visualização dos estudos consultar vol. III, pp. 49-50. 



Marques da Silva e a sua formação artísticaMarques da Silva e a sua formação artísticaMarques da Silva e a sua formação artísticaMarques da Silva e a sua formação artística                                                                                                                                              cap. IIII p. 75 
DDDDo Retrato à Paisagemo Retrato à Paisagemo Retrato à Paisagemo Retrato à Paisagem. Memórias Afetivas e Operativas do arquiteto Marques da Silva. 
 

O vocabulário formal é eclético, entre a arte nova, dos elementos vegetalistas que 

percorrem o desenho, e a cultura popular. A transformação do estudo para a versão 

impressa perdeu em coerência, clareza e consistência. Este cartaz constitui o único 

exemplar, do conjunto das versões impressas que conseguimos reunir, que apresenta a 

assinatura do arquiteto112. 

O conjunto dos cartazes encontrados no acervo documental da FIMS, entre estudos 

e versões impressas, consolida um arco temporal compreendido entre o ano de 1898 e 

1925, uma mostra bastante significativa para afirmar a assiduidade e longevidade desta 

colaboração. 

 O processo elaboração dos cartazes, na sua fase de estudo é muito variável, 

recorrendo a várias técnicas, suportes, onde os motivos de inspiração também provêm de 

fontes diversas. As imagens que apresentamos aqui foram selecionadas de forma a ilustrar 

o processo criativo que está na base de elaboração dos cartazes, uma leitura interpretativa 

desse processo. 

 A fig. 44 refere-se ao exemplar mais antigo encontrado no acervo documental da 

FIMS, trata-se de um estudo executado a aguarela e grafite sobre um papel de grandes 

dimensões, para o ano de 1898, e corresponde, muito provavelmente à primeira incursão 

no domínio da elaboração dos cartazes, uma vez que, como já vimos, o arquiteto é 

nomeado diretor das obras do Santuário por volta de 1897.  

                                                           
112 O cartaz impresso da Romaria de São Torcato, para o ano de 1910, exibe a assinatura – M. da Silva – na 
margem inferior, ao centro, na frente, V. Vol. III, p. 52. 

    
fig. fig. fig. fig. 44444444    Romaria S. Torcato 
 [J. Marques da Silva], 1898  
Estudo p/ cartaz 
Aguarela e grafite s/ papel 
FIMS/ MSMS/ 3691v 
 

fig. fig. fig. fig. 45454545    Uma Escola Normal Superior 
J. Marques da Silva, [1893] 
Corte, esc. 1/ 100 
Aguarela, tinta-da-china e grafite s/ papel 
FIMS/ MSMS/ 3691 
 

fig. fig. fig. fig. 46464646    Romaria S.Torcato 
 [J. Marques da Silva], 1910  
Cartaz 
Impressão litográfica 
FIMS/ MSMS/ 3147-0010 
 

fig. fig. fig. fig. 47474747    Romaria S. Torcato 
J. Marques da Silva, 1925  
Estudo p/ cartaz 
Aguarela e grafite s/ papel 
FIMS/ MSMS/ 3147-0001 
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 O desenho coloca em evidência a torre da igreja, surgindo no pano de fundo o 

Santuário no estado em que eventualmente se encontrava na altura, ainda sem as torres. 

Como curiosidade o estudo foi executado no verso de um exercício de arquitetura realizado 

em 1893, no período de formação no atelier Laloux, já aqui referido: Uma Escola �ormal 

Superior113. 

 O esboço aguarelado correspondente à fig. 47, constitui outra versão de um estudo 

para o cartaz da romaria do ano 1925. Executado em pequenas dimensões, apresenta um 

casal de camponeses, em primeiro plano, colocando, novamente, a igreja como pano de 

fundo, sendo que a informação escrita é destacada, por contraste, sobre um fundo de 

vegetação. É de assinalar que este exemplar se encontra assinado114 por Marques da Silva. 

O apelo da temática naturalista, na sua versão mais pitoresca da pintura de 

costumes, é mais evidente neste exemplar, remetendo para a natureza popular do evento, 

numa leitura atenta do contexto, dizemos nós.  

 Aliás, a temática dos costumes irá ganhando protagonismo, desde aquele primeiro 

estudo, colocando em evidência as figuras populares em contraponto ao desenho da igreja 

que surge, quase sempre, no pano de fundo, sem grande detalhe, como uma marca de água. 

Trata-se de ilustrar a dicotomia entre o sagrado e o profano, uma imagem que caracteriza, 

afinal, estes festejos que, a pretexto de uma efeméride de carácter religioso, se encontra 

associada a festa pagã.  

 As imagens a seguir reconstituem a nossa leitura interpretativa do processo de 

criação dos cartazes. Tratando-se de uma interpretação, colocamos as devidas reservas, até 

porque nenhuma das imagens está datada, no entanto por considerarmos uma hipótese 

bastante credível, pela familiaridade que se estabelece entre as imagens, não queríamos 

deixar de expor a possibilidade, reforçando a ideia de que se trata de uma reconstituição 

interpretativa.  

                                                           
113 VIEIRA, Clara Serra Veiga – O percurso formativo de José Marques da Silva na École �ationale et 
Spéciale des Beaux-Arts (1890-1896), Vol. II. Porto: [Edição do Autor], 2010, p. 97. 
114 Na verdade trata-se de uma rubrica manuscrita pelo arquiteto, a grafite, no canto inferior esquerdo do 
desenho, V. vol. III, p. 50. 
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 A primeira imagem (fig. 48) remete para uma aguarela pintada por Marques da 

Silva retratando uma criança a tocar tambor. A partir desta sugestão temática é esboçada 

uma ideia para o cartaz (fig. 49), trabalhada a carvão sobre papel. Sobre o esboço é  

colocada uma folha de papel transparente, onde a imagem é redesenhada115 a tinta, 

consolidando a imagem pretendida para o cartaz. No que se refere à fig. 51, a versão 

impressa de um cartaz, também não datado, surge nesta seleção a título de exemplo. Não 

cremos que este tenha sido o cartaz resultante dos estudos, apenas queremos mostrar que a 

temática popular do tocador de bombo foi concretizada num cartaz. Eventualmente os 

estudos referem-se a um outro cartaz, realizado noutra data. 

 Camponesa com junta de bois é o título atribuído a esta aguarela (fig. 52), imagem 

não datada, da autoria do arquiteto. Como já vimos a pintura de figuras de cariz popular 

insere-se dentro das temáticas abordadas por Marques da Silva no conjunto das suas 

aguarelas. Verifica-se, pois, que o tema seria retomado para o estudo de um cartaz para a 

romaria de São Torcato. Aqui (fig. 53) a figura da camponesa surge reproduzida de forma 

quase idêntica, a técnica é outra e, tratando-se de um esquisso, de um desenho rápido de 

estudo, a figura apresenta diferenças para o registo aguarelado, registo mais lento e mais 

detalhado. Não obstante a diferença de tratamento, parece tratar-se de uma recriação da 

camponesa da aguarela. 

 O desenvolvimento vertical do cartaz não seria compatível com a horizontalidade 

expressa no conjunto representado na aguarela, essa solicitação, relativa à natureza formal 
                                                           
115 A sobreposição das duas folhas mostra a correspondência entre os dois desenhos, não deixando dúvidas 
sobre o fato de um ter sido redesenhado sobre o outro. 

    
fig. fig. fig. fig. 48484848    Criança a tocar tambor 
[J. Marques da Silva], n. dat. 
Aguarela e grafite s/ papel 
FIMS/ MSMS/ 0776 
 
 
 

fig. fig. fig. fig. 49 49 49 49 Romaria S. Torcato 
J. Marques da Silva, n. dat.  
Estudo p/ cartaz 
Carvão s/ papel 
FIMS/ MSMS/ 3147-0002 
 
 

fig. fig. fig. fig. 50505050    Romaria S. Torcato 
J. Marques da Silva, n. dat.  
Estudo p/ cartaz 
Tinta-da-china s/ papel transp. 
FIMS/ MSMS/ 3147-0003 
 
 

fig. fig. fig. fig. 51515151    Romaria S. Torcato 
J. Marques da Silva, n. dat.  
Cartaz  
Impressão litográfica 
FIMS/ MSMS/ 3147-0011 
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do cartaz, determinou, no nosso entender, a alteração da representação junta de bois, de 

modo a se ajustar à composição. Não se encontrou qualquer correspondência com uma 

versão impressa. 

 Os dois exemplares seguintes estão aqui por outro motivo que passamos a explicar. 

O esboço realizado a grafite (fig. 54) está na base da composição expressa no cartaz 

impresso (fig. 55), quanto a isso não há dúvidas. O que gostaríamos de destacar é a 

natureza do papel de Marques da Silva na elaboração do cartaz. A informação contida no  

esboço é muito precisa no que se refere ao enquadramento do desenho, detalhando a  

decoração de referente neo-românico expressa na faixa vertical à esquerda, como se de um 

friso se tratasse, um elemento arquitetónico decalcado do interior da igreja, muito 

provavelmente. Este elemento é rematado por um nicho, elemento escultórico que demarca 

o campo onde se escreve a informação principal sobre a romaria. O esboço indica também 

a existência dos balões de papel na encenação e a igreja surge num registo fugaz ao fundo 

da composição. Os personagens estão também indicados, no entanto toda a informação no 

interior do esboço é muito pouco detalhada, surgindo apenas a título indicativo.  

 Desde a primeira vez que observamos os cartazes impressos tivemos sensação que 

estes não expressavam a mão criativa do arquiteto, ou seja o resultado final apresenta, em 

muitos casos uma elementaridade no desenho que não revemos em Marques da Silva, do 

mesmo modo as indicações constantes dos estudos perdem força, consistência, 

expressividade e, porque não dizê-lo, qualidade, aquando da transposição para o cartaz 

impresso. O que se torna evidente nestas duas imagens (figs. 54 e 55), mas que se ente 

    
fig. fig. fig. fig. 52525252    Camponesa com junta de bois 
J. Marques da Silva (Cb. ass.), n. dat. 
Aguarela e grafite s/ papel 
FIMS/ MSMS/ 0361 
 
 
 

fig. fig. fig. fig. 53535353    Romaria S. Torcato 
J. Marques da Silva, n. dat.  
Estudo p/ cartaz 
Tinta-da-china e grafite  
s/ papel transparente 
FIMS/ MSMS/ 3147-0004 
 

fig. fig. fig. fig. 54545454     Romaria S. Torcato 
J. Marques da Silva, 1921  
Estudo p/ cartaz 
Grafite s/ papel transparente 
FIMS/ MSMS/ 3147-0007 
 
 

fig. fig. fig. fig. 55555555    Romaria S. Torcato 
J. Marques da Silva, 1921  
Cartaz  
Impressão litográfica 
FIMS/ MSMS/ 3147-0009 
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também noutros casos, é que a imagem que é impressa não sai da mão do arquiteto. Isto é, 

no nosso entender, o processo é mediado por um terceiro elemento, alguém que executa a 

matriz a partir dos estudos de Marques da Silva, explicando a disparidade dos registos 

verificada entre aquele que é o conhecimento sobre o desenho do arquiteto, e o resultado 

final expresso no cartaz impresso.  

 Nesta sequência cremos que o arquiteto estabelecia as diretrizes que orientavam a 

organização do cartaz e a sua composição, indicando os temas e enquadramentos, 

delegando, porém, a fase de passagem à matriz e a consequente impressão litográfica. No 

entanto, fica claro, no nosso entender, que a fase de pré-produção é realizada pelo 

arquiteto.  

 

1.4.2.2 Homenagem a Garrett 
 

 O ano de 1899 é marcado pelas comemorações do primeiro centenário do 

nascimento de Almeida Garrett (1799-1854), um pouco por todo o país, mas com especial 

incidência na cidade do Porto. O Ateneu Comercial do Porto promove a importante 

iniciativa de construir um monumento de homenagem ao escritor portuense116. Para o 

efeito foi criada uma Comissão Executiva que concretizou um conjunto de projetos como 

forma de viabilizar e financiar a construção do referido monumento. Desse conjunto de 

atividades, debruçamo-nos sobre uma em particular, a reunião de uma coleção de postais 

resultante da colaboração de um grupo de artistas. 

 Homenagem a Garrett. Colecção de bilhetes postaes, assim se chamava o conjunto 

que reproduzia diversas obras originais desenhadas, pintadas e esculpidas por artistas do 

Norte do país, essencialmente, professores e discípulos da Academia Portuense de Belas-

Artes. A coleção, editada pelo Ateneu Comercial do Porto no ano de 1902, seria colocada á 

venda ao público, contribuindo para angariação de fundos para a construção do 

monumento. 

                                                           
116 LEMOS, Maria da Assunção Oliveira Costa – Marques de Oliveira (1853-1927) e a cultura artística 
portuense do seu tempo, 3 vols. Porto: [Edição do Autor], 2005, Vol. I, p. 246. 
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 Do conjunto de artistas que integravam o grupo117, para além do próprio Marques 

da Silva, destacamos os nomes de António José da Costa, Marques de Oliveira, Sousa-

Pinto, João Augusto Ribeiro, Veloso Salgado, Cândido da Cunha, Aurélia de Sousa, 

Eduardo de Moura e de Sofia de Sousa. Para além da sua qualidade e representatividade 

como artistas, quer no contexto da época, quer para a arte portuguesa, como se veio a 

confirmar, são autores representados na coleção de pintura da FIMS. 

 Cada um dos protagonistas foi solicitado a desenvolver um tema relacionado com a 

obra Garrettiana, não conseguimos apurar se os temas foram escolhidos pelos artistas ou, 

pelo contrário, se lhes foram atribuídos. Pela visualização dos postais, e relacionando com 

o conjunto da obra realizada por cada uma dos artistas, somos tentados a pensar que os 

temas foram escolhidos pelos autores, mas trata-se tão só de uma suposição. 

 A visualização do postal e dos desenhos de estudo, existentes no acervo documental 

da FIMS, permitiu-nos constatar que Marques da Silva trabalhou uma composição 

relacionada com o romance medieval O Arco de Sant’Ana118. A obra relata a história de 

uma revolta popular, liderada pelo jovem Vasco, com o apoio do Rei D. Pedro, contra a 

hegemonia do poder clerical, na cidade do Porto, expressa na personagem do bispo. O 

                                                           
117 Os artistas que integraram esta homenagem foram: Júlia Molarinho, Margarida Costa, Teixeira Lopes 
(pai), Roque Gameiro; Isaías Newton, Júlio Costa, Teixeira Lopes; Fernandes de Sá, João Augusto Ribeiro, 
Sofia de Sousa, António José da Costa, Aurélia de Sousa, Cândido da Cunha, João Marques de Oliveira, 
António Carneiro Junior, José Veloso Salgado, Joaquim Vitorino Ribeiro, José Júlio Gonçalves Coelho, José 
Marques da Silva, Alfredo Keil, Eduardo Moura, Lucília Aranha, Alfredo Marçal Brandão, José Júlio de 
Sousa-Pinto, Manoel Monterroso - cf. DACIANO, Bertino – “Homenagens a Garrett”. In O Tripeiro, n.º 3, V 
série. Porto: Associação Comercial do Porto, Julho de 1951. 
118 Arco de Sant’Ana. Crónica Portuense. Romance da autoria de Almeida Garrett, publicado em dois 
volumes, o primeiro seria publicado no ano de 1845, e o segundo em 1850. 

    
fig. fig. fig. fig. 56565656    Homenagem a 
Almeida Garrett  
J. Marques da Silva, ca. 1902 
Estudo p/ postal 
Tinta-da-china e grafite s/ papel 
transparente 
FIMS/ MSMS/ 3056-0001 
 

fig. fig. fig. fig. 57575757    Homenagem a  
Almeida Garrett  
J. Marques da Silva, ca. 1902 
Estudo p/ postal 
Grafite s/ papel transparente 
FIMS/ MSMS/ 3056-0003 
 
 

fig. fig. fig. fig. 58585858    Arco de S.ta Anna.    
Homenagem a Almeida Garrett 
J. Marques da Silva, 1902 
Bilhete-postal 
Impressão litográfica s/ cartão 
FIMS/ MSMS/ PostN0001 
 
 

fig. fig. fig. fig. 59595959    Arco de S.ta Anna. 
Homenagem a Almeida Garrett 
J. Marques da Silva, 1902 
Bilhete-postal, (pormenor) 
FIMS/ MSMS/ PostN0001 
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Arco de Sant’Ana refere-se, justamente, ao local onde decorre a encenação da história de 

Almeida Garrett119. 

Existiu, em tempos, o referido arco na cidade do Porto, localizado na rua de 

Sant’Ana, no bairro da Sé. Demolido em 1821, pensa-se que poderá ter correspondido a 

uma das quatro portas da cerca primitiva do velho burgo episcopal do Porto, ou a chamada 

cerca dos bispos. As descrições referem um arco em pedra, estreito e esguio, de arquitetura 

despojada, assinalando a existência de um escudo da monarquia portuguesa, de um dos 

lados do arco, e de um nicho, no lado oposto, onde estava localizada a imagem de Santa 

Ana. Ao percorremos, hoje, a rua de Sant’Ana é possível verificar um nicho, em pedra, 

onde se encontra a imagem de Santa Ana, preservada como memória do arco. 

Os desenhos de Marques da Silva, revisitando os esquissos registados em cadernos 

de apontamentos120, asseguram-nos uma pesquisa no terreno, em reconhecimento do local 

onde antes existira o arco. Não obstante, o seu desenho para a ilustração do postal, traduz 

uma recriação, de caracter cenográfico, que se distancia daquilo que poderia ser, no nosso 

entender, expectável, ou seja, a reconstituição histórica do arco. Há, efetivamente, a 

representação de um arco, colocando do lado esquerdo o escudo da monarquia portuguesa, 

e do outro lado, o nicho que recebia a imagem da santa, com o ferro que segurava uma 

lamparina, focco espiritual luz de devoção que ardia no bemdito nicho consagrado á 

gloriosa sancta do teu nome121.  

Curiosamente o vão do arco deixa antever uma paisagem fictícia onde o arquiteto 

coloca a silhueta da Torre dos Clérigos (ver figuras 56-58), a Ponte D. Luís e um objeto 

arquitetónico, do lado direito da torre, que parece ser o Palácio de Cristal que, como 

sabemos, ainda existia naquela altura, seria demolido em 1951. O arquiteto cria deste modo 

uma espécie de alegoria à cidade do Porto, com os símbolos de modernidade em 

                                                           
119 Pois bons quinhentos anos antes d’este fatal acontecimento (o autor refere-se à demolição do arco), fôra 
esse arco de Sanct’Anna testemunha e próprio logar de scena, da interessantíssima historia que vou relatar 
(…) - cf. GARRETT, Almeida – O Arco de Sanct’Anna. Chronica Portuense. vol. I Lisboa: Imprensa 
Nacional, 1845, p. 33. 
120 Num caderno de apontamentos verifica-se um desenho que reproduz uma cartela com a inscrição: S. 
A��A/ SUCCURRE/ MISERIS, semelhante aquela que, ainda hoje, podemos encontrar a coroar o nicho que 
acolhe a imagem de Santa Ana. V. SILVA, José Marques da - Caderno de Apontamentos. n. dat. (FIMS/ 
MSMS/ 0605). 
121 GARRETT, Almeida – O Arco de Sanct’Anna. Chronica Portuense, vol. I Lisboa: Imprensa Nacional, 
1845, p. 26. 
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complemento à histórica Torre dos Clérigos, como que a afirmar que a cidade se 

modernizava, mas não esquecia as suas raízes. Uma modernidade que o arquiteto cumpria, 

empenhado na construção da Estação de São Bento, cujas obras decorriam, à data de 

execução desta ilustração, materialização inequívoca da cidade que se modernizava e se 

atualizava. 

O postal refere que a gravura é da autoria de Marques Abreu122, cujo 

profissionalismo e competência explicam, em grande medida, a fidelidade ao desenho 

realizado por Marques da Silva, onde o postal exprime, de forma bastante aproximada, os 

estudos levados a cabo pelo arquiteto.  

Curiosamente o pintor Veloso Salgado (1864-1945) apresenta uma outra 

abordagem do mesmo tema – Arco de Sant’Ana (fig. 60). Talvez pela sua formação de 

pintura, e vocação para pintura histórica, género que desenvolveu e cultivou com grande 

assiduidade e competência, cria uma encenação mais explícita, ao contrário do arquiteto 

onde se revê uma versão mais simbólica, colocando em primeiro plano o jovem Vasco, 

montado no seu cavalo, acompanhado por figuras que representam o povo, onde a 

evocação ao arco resume-se ao nicho da santa, que é reproduzido no canto superior 

esquerdo. A representação de uma sombra com o báculo e a mitra sobre a cabeça simboliza 

                                                           
122 Marques Abreu (1879-1958) foi um personagem multifacetado, mas notabilizou-se, essencialmente, como 
fotógrafo e gravador. Montou as oficinas Marques de Abreu, onde trabalhava zincogravura, fotogravura e 
simile-gravura. Foi responsável pela publicação da revista Ilustração Moderna (1.ª Série,1898-1903), 
publicando entre 1926 e 1932 outra revista com o mesmo nome (2.ª Série). Em 1905 inicia a publicação da 
revista Arte, perdurando até 1912, perfazendo um total de 96 números. As suas publicações evidenciavam-se 
pela qualidade e especificidade da sua fotografia de arte, bem como pela imagem gráfica, que eram exímias. 
Foi um defensor do património nacional construído, como atesta o levantamento fotográfico de vários 
monumentos na publicação de A Arte Românica em Portugal. 

    
fig. fig. fig. fig. 60606060    Arco de Sanct’Anna.    
Homenagem a Almeida Garrett 
J. Veloso Salgado, 1902 
Bilhete-postal 
Impressão litográfica s/ cartão 
AHP/ D-PST-2860-08 
  

fig. fig. fig. fig. 61616161    Joanna…prima…minha irman!    
Homenagem a Almeida Garrett 
Aurélia de Sousa, 1902 
Bilhete-postal 
Impressão litográfica s/ cartão 
AHP/ D-PST-2860-03 
 

fig. fig. fig. fig. 62626262    Joanninha adormecida.    
Homenagem a Almeida Garrett 
Cândido da Cunha, 1902 
Bilhete-postal 
Impressão litográfica s/ cartão 
AHP/ D-PST-2860-14 
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a ameaça que pairava sobre a liberdade do povo. Do lado esquerdo da composição, o busto 

de Almeida Garrett, o mentor por detrás das páginas do livro aberto. 

Selecionamos outros dois exemplos para informar a diversidade das propostas, 

respostas distintas, sensibilidades diversas a um desígnio comum, a homenagem a Garrett. 

 A ilustração de Aurélia de Sousa (1866-1922) é, porventura, a ilustração mais 

moderna do conjunto dos postais (fig. 61). Construída no conhecimento do exato poder da 

imagem, consciente das potencialidades dos meios à disposição, com um sentido gráfico 

exímio, a imagem exprime uma grande sensibilidade, e afirma-se pelo recurso mínimo de 

informação pictórica, maximizando o efeito e o impacto da imagem, construída com 

grande lucidez e clareza. As personagens entrelaçadas são potenciadas pelo contraste / 

complemento das tonalidades, o preto e o branco, uma figura preenchida e outra linear a 

intensificarem os gestos, reciprocamente. 

 Noutro polo, a ilustração de Cândido da Cunha (1866-1926), constrói uma imagem 

introspetiva (fig. 62), rasante a uma encenação simbolista, onde a presença da sombra 

confere a atmosfera de mistério, ou de sonho, da personagem que repousa junto à árvore. A 

predileção pelas imagens do crepúsculo, por parte do pintor, ganha uma nova dimensão na 

construção desta encenação. As zonas iluminadas, o rosto, o colo, as mãos tornam-se ainda 

mais reveladoras pelo que a sombra dissimula. A inquietação que a imagem produz 

contrasta com o sono profundo de Joaninha, expectante… A imagem assume um valor 

acrescido por nos devolver uma variante menos comum no conjunto da obra de Cândido da 

Cunha, a paisagem habitada. 

 

1.4.2.3 Um crime na aldeia. Têas de Aranha de Eduardo Sequeira 
 

 Têas de Aranha é um livro de pequenos contos da autoria de Eduardo Sequeira123, 

publicado no Porto no ano de 1905. O escritor reúne um grupo de artistas124 oriundos do 
                                                           
123 Eduardo Sequeira (1861-1914) naturalista e jornalista portuense. Colaborou com diversos periódicos entre 
o quais O Occidente, sendo director da revista Portugal Artístico, publicada no Porto entre 1904e 1905. Foi 
autor de alguns livros entre os quais A Fauna dos Lusíadas, �inhos e ovos, À Beira-Mar, Guia do 
�aturalista, Têas de Aranha ou o Guia Ilustrado do Porto. 
124 O grupo de artistas chamado a cumprir a ilustração dos contos são: Alfredo Keil, Alfredo Marçal Brandão, 
A. Pinho e Costa, António Costa, António Teixeira Lopes, Fernandes de Sá, Flavio Paes, Joaquim Vitorino 
Ribeiro, José de Brito, José Joaquim Teixeira Lopes, Dr. José Júlio Gonçalves Coelho, José Marques da 
Silva, D. Júlia Molarinho, Júlio Costa, Manuel San Romão, Marques Guimarães, Marques de Oliveira, 
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Porto, grande parte deles alunos e professores da APBA, convidando-os a ilustrar cada um 

dos contos. O empreendimento torna-se mais representativo ao verificarmos que Marques 

da Silva integra um grupo de notáveis artistas, de mérito reconhecido, estabelecendo o 

paralelismo com a Homenagem a Garrett, onde encontramos, aliás, muitos dos nomes que 

colaboram com Sequeira. 

 O arquiteto elabora dois desenhos para ilustrar o conto – Um crime na aldeia – uma 

história trágica de um assassinato cometido no seio de duas famílias rivais que habitavam 

numa aldeia do Minho. A história abre com a descrição de uma festa popular, 

caracterizando o ambiente, o fogo-de-artifício, as danças, as cores, a movimentação das 

gentes, preparando o cenário, e o leitor, para o acontecimento chave que irá conduzir ao 

desfecho trágico. O conto refere uma festa popular chamada de arraial dos Chãos, onde a 

descrição revela todas as características de um arraial minhoto. Talvez por isso a fonte de 

inspiração, para a elaboração do estudo que estaria na base da gravura, tenha sido uma 

aguarela onde Marques da Silva pinta a romaria de São Torcato (fig. 63)125.  

Partindo, novamente, de uma leitura interpretativa que pretende recriar o processo 

criativo das gravuras, cremos que o primeiro registo, tomado do real, tenha sido a fig. 63, 

por ser aquela que apresenta os sintomas de maior espontaneidade e maior rapidez de 

execução. Nessa sequência, a fase seguinte seria o ensaio de uma nova encenação (fig. 64), 

ainda a aguarela, onde se verifica o apontamento das montanhas, no lado esquerdo, já que a 

descrição falava de uma formosa capella dedicada á Virgem e que se ergue altaneira e 

garrida no cimo de um extenso monte, que domina variadas paisagens (…)126. Da mesma 

forma podemos constatar a supressão de alguns elementos, de modo a enquadrar o desenho 

de encontro ao formato quadrangular que irá surgir na ilustração do livro. Do lado direito,  

ao canto inferior, surge um carro de bois, que não existia na aguarela anterior e que irá se 

manter até à versão final, como forma de equilibrar e circunscrever a composição. 
                                                                                                                                                                                

Sebastião Sanhudo, Thomaz Costa e Velloso Salgado - cf. SEQUEIRA, Eduardo – Têas de Aranha. Porto: 
Livraria Magalhães & Moniz, 1905, V. vol. II, p. 70. 
125 A associação entre aguarela e título – Romaria de São Torcato – foi destacada do catálogo de 1953, onde 
foram exibidas duas aguarelas com este título e que pensamos corresponder a estes dois exemplares (figs. 59 
e 60) - cf. ESCOLA SUPERIOR DE BELAS ARTES DO PORTO - Marques da Silva. Exposição conjunta 
das principais obras do Mestre e de alguns dos seus discípulos. Homenagem promovida pela Escola 
Superior de Belas Artes do Porto, com a colaboração da Academia �acional de Belas Artes e do Sindicato 
�acional dos Arquitectos. Porto: Escola Superior de Belas Artes do Porto, 1953, p. 20. 
126 SEQUEIRA, Eduardo – Têas de Aranha. Porto: Livraria Magalhães & Moniz, 1905, p. 5. 
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Encontramos ainda um esquisso (fig. 64) executado a grafite, num caderno de 

apontamentos, que ensaia, ainda, novos elementos como a linha de bandeirolas 

esvoaçantes.  

Visualizando a aguada (fig. 66), podemos dizer que a mesma foi (re)criada sobre a 

fig. 64, onde o papel transparente, colocado sobre a aguarela, permite confirmar esse 

mesmo procedimento. Um novo elemento é inserido na composição, a capela que é 

desenhada sobre o monte, no lado direito. Esta aguada será a versão mais próxima da 

ilustração (fig. 67), pelo que pensamos ter sido o desenho enviado para o gravador. É de 

observar alguma inabilidade na transposição para a gravura que se distancia muito da 

expressão do arquiteto. 

Cruzeiro constitui a segunda das duas ilustrações que Marques da Silva elaborou 

para este conto. Uma imagem gerada a partir da leitura do conto, ou seja, desde a 

imaginação e não do natural. A passagem do conto refere: �o local da estrada onde o 

crime foi perpetrado, vê-se hoje tosca cruz de pedra, junto da qual o António do Bispo vae 

todas as tardes resar uma oração./ Velho, trôpego, arrastando-se com dificuldade, nunca, 

    
fig. fig. fig. fig. 63636363    Romaria de S. Torcato,  
J. Marques da Silva (Cb. ass.), n. dat. 
Aguarela e grafite s/ papel 
FIMS/ MSMS/ 0369 
 
 

fig. fig. fig. fig. 64646464    Romaria de S. Torcato,  
J. Marques da Silva (Cb. ass.), n. dat. 
Aguarela e grafite s/ papel 
FIMS/ MSMS/ 0356 
 
 

fig. fig. fig. fig. 65656565    Romaria de S. Torcato,  
J. Marques da Silva (Cb. ass.), n. dat. 
Grafite s/ papel 
Caderno de apontamentos  
FIMS/ MSMS/ 0605 (fl. 0603-0038) 
  

    
fig. fig. fig. fig. 66666666    Arraial dos Chãos 
J. Marques da Silva (Cb. ass.),  
ca. 1905 
Aguada, tinta-da-china e grafite 
s/ papel transparente 
FIMS/ MSMS/ 0384 
 

fig. fig. fig. fig. 67676767    Arraial dos Chãos 
Gravura p/b, 1905 
Têas de Aranha, p. 5 
Bbl. JMSJLM-149 
 
 
 

fig. fig. fig. fig. 68 68 68 68 Cruzeiro,  
J. Marques da Silva (Cb. ass.),  
ca. 1905 
Aguarela e grafite s/ papel 
FIMS/ MSMS/ 0362 
 
 

fig. fig. fig. fig. 69696969    Cruzeiro 
Gravura p/b, 1905 
Têas de Aranha, p. 19 
Bbl. JMSJLM-149 
 
 
 



Marques da Silva e a sua formação artísticaMarques da Silva e a sua formação artísticaMarques da Silva e a sua formação artísticaMarques da Silva e a sua formação artística                                                                                                                                              cap. IIII p. 86 
DDDDo Retrato à Paisagemo Retrato à Paisagemo Retrato à Paisagemo Retrato à Paisagem. Memórias Afetivas e Operativas do arquiteto Marques da Silva. 
 

por nada, deixa de fazer a sua diaria visita.127 A figura humana, representada na aguarela 

(fig. 68), é apenas uma sugestão, um vulto materializado por duas manchas. Não obstante, 

a imagem pode ser lida como a interpretação sobre o estado de alma do protagonista que, 

consumido pelos remorsos e pela consciência pesada, surgia como uma sombra do que 

fora. 

 Não podemos deixar de observar que a gravura (fig. 69) é muito redutora face ao 

conteúdo da aguarela, registo espontâneo e sintético mas eficaz na resposta á solicitação, 

características que não estão presentes na ilustração. 

A fronteira entre o desenho, utilizado como ferramenta de projeto, a aguarela, que 

em alguns casos assume um caracter de desenho colorido, e o desenho de ilustração é 

muito ténue, não sendo clara a autonomia do desenho em modo de ilustração. Isto é, o que 

verificamos é que muitos destes trabalhos resultam de composições que assentam em 

desenhos realizados para projeto, ou em aguarelas que o arquiteto ia realizando ao ritmo 

das pesquisas de trabalho, ou das viagens e dos registos de memórias.  

A ilustração em Marques da Silva constitui um núcleo circunscrito e pontual, no 

entanto, fica demonstrada a apetência e sensibilidade para a essa vertente da criação 

artística. No fundo, a ilustração constituiu uma experiência que não se distanciava assim 

tanto dos trabalhos elaborados em torno do projeto de arquitetura, no que se refere à sua 

comunicação. E esse conhecimento Marques da Silva assimilara desde a sua formação em 

Paris, e cultivara-o de forma exemplar nos desenhos que conhecemos das muitas obras que 

foi realizando, desde os desenhos da fachada da Estação de São Bento, às montagens 

elaboradas sobre a fotografia para elucidar sobre o impacto das suas intervenções num 

contexto construído, como atestam os exemplares realizados para o monumento da 

Boavista. A base que organiza e estrutura este núcleo da ilustração é uma plataforma 

comum e transversal a todos os seus trabalhos, desde a arquitetura à ilustração, que assenta 

na primazia do desenho e o culto da aguarela.  

Não podemos deixar de assinalar o potencial do acervo documental da FIMS, que 

permite a pesquisa e a reconstituição dos processos de elaboração dos projetos, dos 

desenhos, das aguarelas, dos trabalhos do arquiteto resultantes das diversas solicitações 

                                                           
127 SEQUEIRA, Eduardo – Op. Cit., p. 20. 
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que lhe foram sendo apresentadas. Os registos que foram sendo recolhidos e guardados 

pelo arquiteto e, posteriormente por sua filha, Maria José Marques da Silva, são de um 

valor inestimável na medida em que permitem desmontar a obra acabada até à sua fase 

inicial, aquela dos primeiros esquissos registados em cadernos de apontamentos ou 

agendas, que nos permitem verificar, desenho a desenho, os problemas, as soluções, as 

referências, as hesitações, as inquietações e a evolução até à consolidação do produto final, 

regressando à obra acabada. Fica, deste modo, exposta a autenticidade, a honestidade e a 

lucidez do processo criativo em Marques da Silva. 
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2. Coleção de Pintura FIMS 
 

O termo coleção é utilizado aqui por uma questão meramente operativa, repetindo, 

simplesmente, a denominação constante no Quadro Orgânico-Funcional da FIMS, 

reservando para o capítulo seguinte a reflexão sobre as questões conceptuais inerentes ao 

significado das palavras coleção e colecionador. 

A nossa abordagem à coleção de pintura surge na sequência do processo de restauro 

a que foi submetida e que teve a sua conclusão em Abril de 2010. A opção metodológica 

determinou que se começasse pela revisão do inventário existente, que, fruto de uma 

primeira abordagem, no sentido da sua catalogação, carecia de ser completado e clarificado 

em muitos aspetos, não obstante a utilidade deste primeiro registo. 

Verificamos então que o processo de investigação teve o seu ponto de partida 

justamente pela abordagem às obras, no manuseamento das peças procedendo ao seu 

levantamento integral no sentido de colmatar as lacunas verificadas, apoiando-se no 

relatório apresentado pela técnica de restauro à FIMS128. Procedemos a novas medições, 

confirmando medidas ou retificando outras, à procura de marcas ou inscrições que 

pudessem ser uteis à compreensão das pinturas, e o respetivo contexto de produção, 

detalhando assinaturas, datas e localizações possivelmente inscritas nos suportes, 

averiguando sobre as temáticas abordadas, familiarizando-nos com a forma de pintar, com 

o modo de fazer de cada um dos autores. Paralelamente a estes procedimentos, decorria o 

registo fotográfico das peças de forma a atualizar as reproduções das pinturas constantes 

no inventário. Devemos salientar a possibilidade que se criou de manusear as obras e a 

importância que teve no nosso estudo o contacto direto com as obras, fonte inestimável de 

informação. 

A Coleção de Pintura FIMS, que contempla igualmente os registos de aguarelas, 

abordados no primeiro capítulo, apresentou-se-nos da seguinte forma; é composta por 54 

pinturas, 59 aguarelas e 1 aguada, de vários autores, que abrangem um arco temporal 

compreendido entre o ano de 1877 até 1955, para as obras que estão datadas. Referimos 

                                                           
128 Cf. PEREIRA, Edite – Conservação e restauro de pintura de cavalete. Porto: [Edição do Autor], 2010. 
Relatório das intervenções de conservação e restauro das pinturas de cavalete apresentado à Fundação 
Instituto Marques da Silva. 
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ainda, a título excecional, a existência de duas pinturas de cariz religioso, inseridas neste 

núcleo, que remetem para finais do séc. XVII, aproximadamente. 

A existência de muitas obras sem data levou-nos a adotar o critério de ordenação, 

ou sistematização das obras, pela definição de uma cronologia dos autores129, contrariando 

a nossa intenção inicial de ordenação cronológica das próprias obras. Este critério servirá 

de base à organização da seleção de obras a seguir apresentadas, no presente capítulo. O 

mesmo critério que estrutura a organização do Catálogo, constante desta Tese, constituindo 

o Volume III.  

Estão representados 25 autores, entre eles José Marques da Silva, e de acordo com a 

ordenação cronológica, António José da Costa (1840-1929) surge referenciado como o 

autor mais antigo, e António Coelho de Figueiredo (1916-1991) como o pintor mais 

recente. Entre os autores contemplados referimos os nomes de João Marques da Silva 

Oliveira (1853-1927), José de Brito (1855-1948), José Malhoa (1855-1933), José Júlio de 

Sousa Pinto (1856-1939) e João Augusto Ribeiro (1860-1932), pertencentes à primeira 

geração naturalista130. Ou ainda Carlos Reis (1863-1940), José Veloso Salgado (1864-

1945) e Aurélia de Sousa (1866-1922), relativos à segunda geração naturalista131. As 

temáticas abordadas remetem, na sua maioria, para o retrato e a paisagem, com exceção 

para a pintura religiosa, já aqui referida. Observamos ainda alguns exemplares de pintura 

de costumes, ou exercícios / estudos denominados genericamente de cabeças de estudo.  

Até agora as coordenadas enunciadas, indicadores mínimos, remetem para um 

conjunto de temáticas e de pinturas de cariz, ou de inspiração, naturalista. Sem querer 

condicionar, desde logo, uma primeira leitura das obras, procederemos, em seguida, à 

apresentação de uma seleção de pinturas que consideramos representativa, por várias 

razões que irão sendo expostas ao longo da abordagem. A seleção foi realizada em função 

de determinadas características do núcleo ou, por serem ilustrativas do trabalho dos autores 

selecionados, complementando sempre que necessário a informação com imagens das 

obras FIMS, ou outras que sirvam para clarificar as ideias apresentadas.  

                                                           
129  Ver vol. II desta Tese, p. 8  
130  Cf. FRANÇA, José Augusto – A arte em Portugal no século XIX. Lisboa: Bertrand Editora, 1990, 2.º vol., 
pp. 45-49. 
131  Cf. FRANÇA, José Augusto – Op. Cit., p. 226. 



Coleção de Pintura FIMSColeção de Pintura FIMSColeção de Pintura FIMSColeção de Pintura FIMS                                                                                                                                                                            cap. IIIIIIII p. 91 
DDDDo Retrato à Paisagem. o Retrato à Paisagem. o Retrato à Paisagem. o Retrato à Paisagem. Memórias Afetivas e Operativas do arquiteto    Marques da Silva. 
 

Organizada por uma sequência de coordenadas que orientam a seleção das obras, 

começaremos por explicitar os indícios encontrados sobre a formação, ou origem, do 

núcleo de pintura, continuando com a abordagem às obras e aos autores de acordo com as 

coordenadas estabelecidas, reservando a reflexão sobre os naturalismos para o final deste 

capítulo. 

 

2.1 Origens da Coleção de Pintura FIMS 
 

 A coleção de pintura FIMS constitui o resultado de várias circunstâncias, e 

itinerários diversos, nem sempre claros ou explícitos, pelo que o nosso papel seria apurar 

os factos, tanto quanto fosse possível, sobre os contornos precisos do processo de adição 

das pinturas até atingir a forma que hoje conhecemos. E este processo está inevitavelmente 

ligado a uma história familiar, uma narrativa que, como qualquer história familiar, sofre 

flutuações e movimentações de personagens que aparecem e desaparecem, de 

acontecimentos ininteligíveis, cabendo-nos a tarefa de recolher as peças, associando-as na 

reconstituição possível, por forma a obter as respostas pretendidas. Nessa sequência torna-

se indispensável conhecer a família que habitava a casa n.º 30 da Praça do Marquês do 

Pombal, no Porto que, mais tarde, cederia passagem à entrada do arquiteto Marques da 

Silva no seio familiar, pelo casamento realizado em 1901 com D. Júlia Lopes Martins. 

A casa n.º 30 serviu de residência a quatro gerações da família Lopes Martins, entre 

1886 e 1984132. Oriunda de Barcelos, a família Lopes Martins é descrita como uma família 

burguesa de proprietários rurais, cuja ligação com o Brasil, estabelecendo relações de 

negócio de natureza ainda desconhecida, permitiu efetivar uma posição económica 

bastante confortável conduzindo a família ao estabelecimento da sua residência na cidade 

do Porto, a partir da segunda metade do século XIX. A cidade oferecia-se à projeção do 

estatuto social familiar, ao mesmo tempo que proporcionava um profícuo campo de 

atuação para os seus interesses económicos, nomeadamente no que respeita aos diversos 

                                                           
132 As datas e factos apresentados neste texto, relativos à família Lopes Martins são retirados do esboço de 
um estudo realizado pela FIMS, derivado da pesquisa e análise dos diversos documentos constantes do 
núcleo de Documentos, do Acervo Documental, nomeadamente escrituras de partilha de bens, avaliação de 
bens móveis, testamentos, e mais documentos relativos aos familiares - cf. FIMS – A identidade de um 
espaço – memórias familiares. As Casas – Sede da FIMS. Praça do Marquês de Pombal, &º 30 e 44. Porto: 
FIMS, 2009, (esboço de um estudo).  
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investimentos imobiliários que, de facto, empreenderam. Paralelamente mantêm a ligação 

com a sua cidade de origem, Barcelos, onde possuíam importantes propriedades agrícolas, 

nomeadamente a titularidade da Casa da Torre133. 

O Palacete Lopes Martins, nome porque viria a ser conhecida a casa n.º 30 da Praça 

do Marquês de Pombal, é uma das casas-sede da Fundação Instituto Arquitecto José 

Marques da Silva134. Não sendo construído de raiz pela família135, resulta porém de uma 

escolha consciente, no nosso entender, na procura de uma casa que respondesse à carga 

simbólica capaz de representar a imagem social da família. O Palacete Lopes Martins 

segue a tipologia da casa burguesa monofuncional, no entanto a sua dimensão generosa e o 

aparato explícito no desenho monumentalizado do alçado, com a constituição do andar 

nobre com grandes vãos que se abrem sobre a praça, o coroamento da fachada, o recurso 

aos materiais nobres como a pedra lavrada, aproximam esta construção à tradição dos 

palácios urbanos136. O Palacete, implantado à face da rua, impondo-se orgulhosamente 

sobre aquela praça da cidade do Porto, foi comprado a 25 de Fevereiro de 1886137 por 

Catarina Lopes Martins  

Catarina Lopes Martins (1832-1900), matriarca da família, casa-se em 1851 com 

António Lopes Martins (1794-1885), desta união nasceram oito filhos, António Lopes 

Martins (1852-1873), Manuel Júlio Lopes Martins (1855-1887), José Maria Lopes Martins 
                                                           
133 A Casa ou Quinta da Torre localiza-se em Barcelos, mais propriamente na freguesia de Santa Eugénia de 
Rio Côvo. É uma propriedade rural pertencente à família para onde o arquiteto e a sua família se deslocavam 
frequentemente, em várias alturas do ano, conforme se pode verificar nos apontamentos de agendas. Os 
terrenos circundantes eram trabalhados para produção agrícola, constituindo também uma fonte de 
rendimento. Sabemos muito pouco sobre a história desta casa mas existem alguns desenhos que confirmam 
que o arquiteto terá feito algumas intervenções na arquitetura, transformando a sua imagem, nomeadamente 
com o desenho e construção do torreão - cf. CARDOSO, António – O Arquitecto José Marques da Silva e a 
Arquitectura no &orte do País na primeira metade do séc. XX. Porto: FAUP Publicações, 1997, p. 536. e 
SARMENTO, Inês (coord.) – Marques da Silva em Barcelos. Catálogo. Porto: Instituto Arquitecto José 
Marques da Silva da Universidade do Porto, 2005, pp. 36 e 37. 
134 A sede da FIMS é composta por duas casas, a casa n.º30, correspondente ao palacete Lopes Martins e pela 
casa n.º44 da Praça do Marquês de Pombal, a Casa Atelier do arquiteto Marques da Silva. 
135 A casa n.º 30 da Praça do Marquês de Pombal foi edificada entre 1872 e 1875 por Narciso José da Silva, 
seu primeiro proprietário. Alguns anos mais tarde a casa estará na posse da família Lopes Martins - cf. 
VASCONCELOS, Domingas Isabel Costeira da Rocha de – A Praça do Marquês de Pombal na cidade do 
Porto: das suas origens até à construção da Igreja da Senhora da Conceição. Porto: [Edição do Autor], 
2004. Dissertação de Mestrado em História da Arte em Portugal, apresentada à Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, sob a orientação de Prof. Dr. António Cardoso, vol. I, p. 78. 
136 Cf. VASCONCELOS, Domingas Isabel Costeira da Rocha de – Op. Cit., Vol. I, p. 89. 
137 Data da escritura de venda a Catarina Lopes Martins - c f. FIMS – A identidade de um espaço – memórias 
familiares. As Casas – Sede da FIMS. Praça do Marquês de Pombal, &º 30 e 44. Porto: FIMS, 2009, (esboço 
de um estudo), p. 8  
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(1854-1921), Alexandre Lopes Martins (1858-1907), Joaquim Lopes Martins (1859-

1959?), Emília Lopes Martins (1862-1885), Amélia Lopes Martins (1865-1943) e 

Catharina Lopes Martins (1867-1894). Dos oito filhos, dois contraíram matrimónio; 

Manuel Júlio Lopes Martins que casa com Júlia Emília da Costa Paiva (1852-1913), viriam 

a ser os pais de D. Júlia Lopes Martins (1874-1973) futura esposa do arquiteto Marques da 

Silva. Amélia Lopes Martins, por seu turno, contrai matrimónio com António F. Oliveira, 

sendo que desta união não existiram descendentes. 

Sobre a família, e sobre os seus valores e relações estabelecidas a nível social, 

verificamos a ligação a vários organismos e instituições que projetavam a imagem da 

família para uma esfera pública e de grande visibilidade. Referimos a título de exemplo a 

ligação à Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa que sabemos ter sido alvo de 

contribuições para caridade por Amélia Lopes Martins, ou da ajuda financeira prestada por 

José Lopes Martins aquando da construção do Hospital, como a seu tempo teremos 

oportunidade de constatar.  

Estamos no seio de uma família conservadora, apoiada em valores de forte cunho 

religioso, católica, que irão justificar a entrada de inúmeros objetos artísticos, 

nomeadamente as pinturas religiosas, a imaginária ou as alfaias litúrgicas, culminando na 

constituição de uma capela, consagrada, existente numa das divisões do palacete, onde se 

celebrava a Eucaristia. 

O gosto do bricabraque138, estimulado por D. Fernando de Coburgo (1816-1885), 

desenvolvera-se pela curiosidade e motivação de uma burguesia ávida de referências que 

ilustrassem o seu grau de representatividade, materializadas em objetos e imagens que 

servissem de veículo para a promoção social e consolidação de uma determinada 

imagética, significativa para a afirmação do seu estatuto social. 

É de notar que, desde a geração romântica, os artistas haviam participado num 

processo de ampliação dos veículos de divulgação das suas obras139, desenvolvendo 

                                                           
138 FRANÇA, José Augusto – A arte em Portugal no século XIX. Lisboa: Bertrand Editora, 1990, 2.º vol. p. 
82. 
139 VASCONCELOS, Artur – Mestre João António Correia (1922-1896): entre a construção académica e a 
expressão romântica. Porto: [edição do autor], 2009. Dissertação de Mestrado em História da Arte 
Portuguesa, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, sob a orientação de Prof. Dr. 
Agostinho Rui Marques de Araújo, vol. I, p. 38. 
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técnicas como a litografia, a gravura e a fotografia que muito contribuíram para a 

diversificação de solicitações dirigidas aos artistas, mas também a uma aproximação franca 

entre artista e público.  

As exposições tornaram-se mais frequentes e diversificadas e concretizou-se um 

processo de democratização da arte, que chegava a um público mais abrangente e que, de 

certa forma, ia ao encontro da necessidade de uma burguesia ansiosa de afirmação social, 

que acorria às exposições e aos artistas como uma das formas de concretização desse 

desejo, quer pela encomenda de retratos, ou pela aquisição de obras para rechear as suas 

casas. Outra das facetas desta desmultiplicação das valências do artista revelou-se nas 

aulas particulares que os pintores proporcionavam, deslocando-se muitas vezes às 

moradias para instruir as crianças sobre a arte do desenho e da pintura.  

A apetência pelas Belas Artes foi uma das vertentes que pudemos constatar no seio 

da família Lopes Martins, nomeadamente das suas meninas Emília Lopes Martins, 

Catharina Lopes Martins ou de Júlia Lopes Martins. Entre os muitos objetos pertencentes 

ao espólio da FIMS encontramos um conjunto significativo de diversos registos de 

desenhos executados por elas, alguns assinados, onde se pode constatar que muito 

provavelmente teriam aulas de desenho em casa. São desenhos executados a grafite 

possivelmente copiados de estampas que serviriam de apoio a esta forma de ensino, 

encontrando imagens religiosas exercícios de anatomia, baixos-relevos ou desenhos de 

esculturas, etc.140 

Esta observação assume o seu significado quando nos debruçamos sobre as pinturas  

da autoria de Catharina Lopes Martins, obras integrantes da coleção de pintura, onde o 

quadro Cabeça de Menino (fig. 70) reflete esse caracter de objeto de estudo, referindo-se a 

                                                           
140 O núcleo FIMS onde podemos encontrar estes registos, designado de Desenho Artístico, refere-se a um 
conjunto relativamente alargado de desenhos desta natureza, não obstante encontramos outros tipos de 
registos, o desenho de aprendizagem por este modelo de ensino é o que predomina. Não apresentamos aqui 
nenhum exemplar porque os registos não estão fotografados, e o inventário encontra-se numa forma bastante 
primária. A abordagem a esta temática representa um outro estudo, doutra natureza, que não cabe na 
elaboração desta investigação, no entanto a sua pertinência para o entendimento do contexto familiar é 
evidente. 
Sobre o ensino artístico particular, enquanto expressão de educação feminina no Porto do séc. XIX – cf. 
MONCÓVIO, Susana Maria Simões – Prenda ou Arte? A participação feminina nas Exposições Trienais da 
Academia Portuense de Belas Artes (1842-1887). 3 vols. Porto: [Edição do Autor], 2009. Dissertação de 
Mestrado em História da Arte Portuguesa, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, sob a 
orientação de Prof. Dr. Agostinho Rui Marques de Araújo. 
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uma temática comum neste tipo de exercícios de aprendizagem. No detalhe desta obra é 

possível verificar uma certa elementaridade e insegurança na definição das manchas, no 

colorido, na transição dos tons, na atenção excessiva conferida ao pormenor da orelha, 

sinais que denunciam os sintomas de um trabalho realizado em fase de aprendizagem.  

Ao contrário da Cabeça de Velho (fig.71) onde se verifica uma pintura de maior 

segurança e de alguma delicadeza, com muita minúcia e técnica na definição dos 

pormenores como o cabelo, ou a caracterização do rosto, nomeadamente em plasmar a 

informação necessária para denunciar a idade do modelo de forma que pareça natural.  

No verso da tela, em Cabeça de Menino, podemos constatar a seguinte inscrição: 

Catharina Lopes Martins / discípula de Marques de Oliveira141, facto que nos leva a 

deduzir que esta poderá ter sido uma das possibilidades de entrada do pintor para o ciclo 

familiar dos Lopes Martins, constatar-se-á, entretanto, que esta será uma relação 

prolongada e produtiva. Na sequência deste capítulo, iremos abordar, a seu tempo, 

exemplos de retratos de alguns elementos do núcleo familiar Lopes Martins executados por 

Marques de Oliveira, o que nos permite reafirmar esta ideia da ligação entre o pintor e a 

família. 

                                                           
141 Marques de Oliveira prestou-se, de forma assídua, a professar lições particulares, como forma de 
equilibrar o seu orçamento, uma vez que esta atividade rendia-lhe uma importante fonte de receita. A título 
de exemplo referimos que entre 1894 e 1900 eram seus discípulos Alberto Ayres de Gouveia, Moreira de Sá, 
Alberto Cunha Leão, Helena Albuquerque, Alcoforado, Taveira de Carvalho, Berta Nughent, Deoclesiano 
Machado, Pereira Nobre e Maria Pinto, entre outros - cf. LEMOS, Maria da Assunção Oliveira Costa – 
Marques de Oliveira (1853-1927) e a cultura artística portuense do seu tempo, vol. II. Porto: [Edição do 
Autor], 2005, pp. 60-61. 

    
fig. fig. fig. fig. 70707070    Cabeça de Estudo  
Catharina L. Martins, 1893 
Óleo s/ tela  
FIMS/ MSMS/ PAD-0927 
 

fig. 71fig. 71fig. 71fig. 71    Cabeça de Velho 
 Catharina L. Martins, 1894 
Óleo s/ tela  
FIMS/ MSMS/ PAD-0389 
  

fig. fig. fig. fig. 72727272 Capa de manual para 
piano, ca. 1892  
FIMS 
 

 



Coleção de Pintura FIMSColeção de Pintura FIMSColeção de Pintura FIMSColeção de Pintura FIMS                                                                                                                                                                            cap. IIIIIIII p. 96 
DDDDo Retrato à Paisagem. o Retrato à Paisagem. o Retrato à Paisagem. o Retrato à Paisagem. Memórias Afetivas e Operativas do arquiteto    Marques da Silva. 
 

A figura 72 refere-se a uma capa de um livro de exercícios para piano onde se pode 

ler a seguinte inscrição: Á Distinctissima professora – / amadôra de musica e bellas / artes, 

tão talen- / tosa, quan / to modesta. / a Ex.ma snr.a D. Catha- / rina Lopes Martins, / off. / 

Arnaldo de Lacerda / Out.o 19 de / 1892. Esta inscrição permite-nos aferir que além de 

aprendiz de pintura, Catharina Lopes Martins seria também professora de piano.  

A apetência para as Belas Artes, pela família Lopes Martins, patente nas referências 

enunciadas anteriormente, expressa-se também em encomendas de vários retratos e, 

segundo pudemos constatar, nas eventuais aquisições de pinturas que teremos 

oportunidade de verificar e explicitar ao longo deste capítulo. 

A primeira moradia encomendada ao arquiteto Marques da Silva, por Augusto Leite 

da Silva Guimarães, cujo projeto é aprovado em 1899142, localizava-se na cidade do Porto, 

mais propriamente no gaveto das ruas Latino Coelho e de Gil Vicente, ao Marquês. É esta 

obra irá proporcionar o encontro entre o arquiteto e Júlia Lopes Martins, habitante da 

propriedade vizinha, onde se encontrava implantado o Palacete Lopes Martins. 

A 14 de Setembro de 1901, Júlia Lopes Martins casa com José Marques da Silva, 

em Leça do Balio, tendo por padrinhos Wenceslau de Sousa Pereira de Lima e Amélia 

Lopes Martins143. Não se sabe ao certo qual teria sido a primeira morada do casal, sabemos 

apenas que Marques da Silva, à época, tinha atelier instalado na Rua de Fernandes Tomás, 

n.º 260144. Conhece-se ainda uma referência a uma morada na Rua de Santa Catarina, que 

poderá ter sido a primeira residência do casal, anterior à mudança para o Edifício das 

                                                           
142 CARDOSO, António – O Arquitecto José Marques da Silva e a Arquitectura no &orte do País na 
primeira metade do séc. XX. Porto: FAUP Publicações, 1997, p. 529. 
143 Wenceslau de Sousa Pereira de Lima, lente da Academia Politécnica, morador na rua da Boavista e D. 
Amélia Lopes Martins, tia-avó de Júlia, moradora, com seus irmãos na Praça do Marquês de Pombal - cf. 
CARDOSO, António – Op. Cit., p. 621, nota 136.  
Marques da Silva e Júlia Lopes Martins tiveram duas filhas, Amélia e Maria José. A segunda, Maria José 
Marques da Silva (1914-1994), viria a se formar em arquitetura, e seria Presidente da Secção Regional do 
Norte da Associação dos Arquitetos Portugueses. Juntamente com o seu marido, o arquiteto David Moreira 
da Silva (1909-2002) viriam a desenvolver uma parceria profissional, trabalhando algumas obras da autoria 
de José Marques da Silva, que ficaram por completar após a morte do arquiteto em 1947, concluindo, por 
exemplo o Monumento Comemorativo do Centenário das Guerras Peninsulares. A dupla de arquitetos 
desenvolveu também obras de raiz cuja singularidade e representatividade na cidade do Porto, merece o 
destaque. Falamos do Palácio do Comércio (1944-46), localizado na rua Sá da Bandeira, ou dos edifícios 
construídos para a Cooperativa dos Pedreiros, a sua sede (1934-39) ou a Torre Miradouro (1963-69), ambos 
na Rua da Alegria, para citar alguns exemplos. 
144 Cf. FIMS – A identidade de um espaço – memórias familiares. As Casas – Sede da FIMS. Praça do 
Marquês de Pombal, &º 30 e 44. Porto: FIMS, 2009. (esboço de um estudo). 
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Quatro Estações (1905), às Carmelitas, onde habitou o andar superior145. Mais tarde o 

arquiteto irá projetar a sua própria casa-atelier para um terreno contíguo ao Palacete Lopes 

Martins, num programa que associava as duas funções, a habitação e o atelier de 

arquitetura. O projeto seria aprovado em 1909146 e cremos que a casa já estaria ocupada, 

pelo casal, no ano de 1914, ano do nascimento da segunda filha, Maria José Marques da 

Silva. 

A história familiar é marcada por um acontecimento que se estabelece como um 

momento-chave para a nossa investigação, a morte de Amélia Lopes Martins em 1943. 

Daqui decorre todo um processo de inventariação de bens móveis onde iremos encontrar 

informação relevante sobre as origens da coleção de pintura. 

Comecemos por analisar a Relação dos bens móveis a inventariar por morte de 

Amélia Lopes Martins (minuta) 147, datada de 1944. A morte de Amélia Lopes Martins 

ocorreu a 17 de Janeiro de 1943148, a relação a que nos referimos apresenta a data do dia 9 

de Maio de 1944, logo verificamos que passado mais de um ano, encontramo-nos no 

culminar de todo o processo de inventariação. Devemos observar que entretanto foram 

sendo executadas algumas partilhas e vendas, documentadas pela transcrição das notas 

manuscritas, avulsas, contantes deste processo e que se encontram reproduzidas no volume 

II desta Tese, até a relação alcançar a forma que a seguir será analisada. 

As folhas que compõem esta relação encontram-se dactilografadas e paginadas, e 

referem-se a uma inventariação detalhada do recheio da Casa n.º 30 da Praça do Marquês, 

o Palacete Lopes Martins, onde Amélia Lopes Martins vivera toda a sua vida. Ao longo de 

9 folhas são enunciados 376 itens correspondentes a objetos de natureza diversa, que são 

contabilizados e partilhados pelos sobrinhos, os herdeiros da tia Amélia que, como já 

sabemos, não teve descendentes da sua união com António F. Oliveira. Os bens seriam 

distribuídos por Julia (Marques da Silva), Manoel, Matilde, Catarina e Maria Amélia.  

                                                           
145 CARDOSO, António – Op. Cit., p. 536. 
146 CARDOSO, António – Ibidem 
147 [Minuta] Relação dos bens móveis partilhados por morte de Amélia Lopes Martins. [Texto 
dactilografado]. 1944. 9 fls. FIMS/ MSMS/ 491, V. vol. II, pp. 45-53 
148 SILVA, José Marques da – Agenda/ Quilométrica.1943. (FIMS/ MSMS/ 1188.06), V. vol. II, p. 37 
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Detenhamo-nos agora sobre os itens reservados a Júlia Lopes Martins Marques da 

Silva, descritos na página n.º 8 da referida relação149, o conteúdo que mais nos interessa no 

sentido de extrair informação útil para este percurso de entendimento sobre as origens da 

coleção de pintura FIMS. Neste documento verificamos que dos 112 itens que lhe foram 

partilhados, 2 correspondem a pinturas. Entre os itens 1 e 110, atribuídos a Júlia L. M. 

Marques da Silva, constatamos que o n.º 82 refere-se a um quadro a pastel da autoria de 

Aurélia de Sousa e o n.º 109 corresponde a um quadro de Carlos Reis a óleo e outros / 

quadros também a óleo (retratos), acabando por aqui a referência a pinturas, ou quadros, 

no conjunto de objetos reservados a Júlia L. M. Marques da Silva.  

Analisando a coleção que hoje temos ao nosso dispor podemos colocar algumas 

hipóteses, relativamente seguras, sobre o pastel de Aurélia de Sousa corresponder ao pastel 

existente na FIMS150, obra que não se encontra assinada, mas que tentaremos esclarecer 

sobre a sua autoria. Colocamos também a hipótese de o óleo de Carlos Reis corresponder à 

pintura denominada Fábrica Antiga do Prado. Lousã151. Observe-se ainda sobre esta 

pintura de Carlos Reis, que as notas manuscritas complementares ao processo de 

inventariação referem tratar-se de uma Paysagem152, uma informação adicional que 

transporta consigo um referente visual e que nos ajuda a estabelecer a correspondência 

entre a pintura e o objeto descrito na relação. 

Ainda relativamente ao item n.º 109 além do quadro de Carlos Reis, são referidos 

outros / quadros também a óleo (retratos), e aqui a tarefa de os identificar revela-se bem 

mais complicada. Como hipótese, e por exclusão de partes, sugere-se que o retrato de 

António F. Oliveira153 pode integrar este conjunto genérico de retratos, referido na relação 

de bens. Todos os outros retratos constantes da coleção FIMS são oferecidos ao arquiteto, 

como fica demonstrado pelas inscrições contidas nos mesmos, ou são retratos sobre o 

próprio arquiteto, o que os exclui, de imediato, a possibilidade de integrarem o conjunto 

herdado. 

                                                           
149 [Minuta] Relação dos bens móveis partilhados por morte de Amélia Lopes Martins. [Texto 
dactilografado]. 1944. 23 fls. FIMS/ MSMS/ 491, V. vol. II p. 52. 
150 FIMS/ MSMS/ PAD-0937v - Vol. III, p. 15. 
151 FIMS/ MSMS/ PAD-0687 - Vol. III, p. 11. 
152 Relação dos bens móveis a inventariar por morte de Amélia Lopes Martins. [Notas] C. 1943. 1.fl FIMS/ 
MSMS/ 501 (b), V. vol. II, p. 39 
153 FIMS/ MSMS/ PAD-0394 - V. vol. III, p. 7 
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As correspondências que acabámos de referir, entre as pinturas citadas na relação e 

aquelas constantes da coleção FIMS, deriva de vários fatores; sabemos que a Tia Amélia 

acompanhava Júlia Lopes Martins pelo circuito das exposições154, que tinha apetência e 

poder económico para comprar quadros, e que o faria para responder aos estímulos 

descritos anteriormente, por se encontrar inserida numa classe social - alta burguesia - que 

se revia nesse papel. Por outro lado a cronologia das exposições onde nós acreditamos que 

estas obras foram apresentadas, constitui outro fator a considerar neste conjunto de 

argumentos que justificam a correspondência estabelecida entre os quadros enunciados na 

relação e aqueles que compõem a atual coleção FIMS. A obra de Aurélia de Sousa terá 

sido apresentada na exposição de 1909, no Átrio da Misericórdia, e a de Carlos Reis em 

1915155, datas compatíveis com a linha de vida de Amélia Lopes Martins. 

Ainda sobre o processo de inventariação de bens e partilhas de Amélia Lopes 

Martins observemos agora uma outra relação156 que cremos ter sido executada numa fase 

anterior à relação que acabámos de detalhar. Este documento que não se encontra datado, 

pelo que estimamos que se refira ainda ao ano de 1943, é composto por 25 folhas, 

dactilografadas, com apontamentos manuscritos onde constam os nomes dos herdeiros e os 

objetos a eles destinados, onde é possível encontrar informação igualmente útil para o 

nosso estudo. Ali podemos verificar na secção XXXIII designada Quarto de dormir da 

Madrinha157,que 1 quadrinho c/ Cristo teria sido partilhado para Júlia, colocando a 

hipótese de se tratar da pequena pintura sobre metal denominada Menino com os objetos do 

martírio158.  

Deste processo de partilhas podemos referir que quatro159 pinturas terão entrado na 

coleção FIMS por via das partilhas, a estes iremos juntar a pintura religiosa Calvário160, 

                                                           
154 A título de exemplo mostramos a citação retirada de uma agenda de Júlia L. M. Marques da Silva, de 
1927, onde refere: Fui com a Tia / Amelia a exposição do Sousa Lopes. (FIMS/ MSMS/ 4361.009), V. vol. 
II, p. 31. 
155 Consultar Quadro 2., vol. II, p.12.  
156 [Minuta] Relação dos bens móveis a inventariar por morte de Amélia Lopes Martins. [Texto 
dactilografado]. C. 1943. 25 fls. FIMS/ MSMS/ 3777, V. vol. II, pp. 42-45. 
157 As notas manuscritas apresentadas nesta relação (FIMS/ MSMS/ 3777) remetem para a caligrafia de 
Marques da Silva, por comparação com outros apontamentos que existem na FIMS da sua autoria. 
158 FIMS/ MSMS/ PAD-0930 - V. vol. III, p. 23. 
159 Relembramos que os quatro quadros referem-se ao pastel de Aurélia de Sousa (FIMS/ MSMS/ PAD-
0937v) – V. vol. III, p. 15; à paisagem de Carlos Reis (FIMS/ MSMS/ PAD-0687) – V. vol. III, p. 11; ao 
retrato de António F. de Oliveira, da autoria de Marques de Oliveira (FIMS/ MSMS/ PAD-0394) – V. vol. 
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cujas notas manuscritas mostram que este quadro acabou por ter sido adquirido por 

Marques da Silva, que o comprou aos herdeiros. E não podemos deixar de pensar que as 

pinturas de Catharina Lopes Martins - Cabeça de Estudo (fig. 70) e Cabeça de Velho    

(fig. 71) - também terão sido adicionadas por esta mesma via.  

Não havendo mais obras partilhadas com Júlia L. M. Marques da Silva, não 

podemos, contudo, deixar de referir um conjunto de informações pertinentes para avaliar a 

escolha de autores, e de temáticas, que constava na herança de Amélia Lopes Martins. 

Assim sendo, para além de Aurélia de Sousa, de Carlos Reis e da pintura religiosa referida, 

encontramos ainda, nestas relações de inventariação, autores como Eduardo de Moura, 

Cândido da Cunha, José Júlio de Sousa Pinto com duas existência - um pastel intitulado 

Escada dos Guindais, datado de 1911, e ainda um outro pastel intitulado Rapaz, cuja data 

não é referida. Encontramos também uma pintura a óleo da autoria de Marques de Oliveira, 

intitulado Serrana, uma pintura de José Campas161, intitulada Ribeira do Porto, datada de 

1911, uma aguarela de José de Brito e ainda a existência de uma pintura da autoria de João 

Augusto Ribeiro intitulada Fumador162. As várias pinturas que acabámos de enumerar 

foram distribuídas pelos outros quatro herdeiros. Não obstante a existência de autores 

comuns, podemos facilmente concluir que se tratar de obras diversas daquelas que 

encontraremos na coleção FIMS, quer pelos títulos enunciados, quer pelas técnicas 

descritas. 

O conjunto de autores e de obras encontradas neste processo de inventariação dão-

nos conta das imagens que habitavam o Palacete Lopes Martins, à altura de Amélia Lopes 

Martins, percorrendo autores das gerações naturalistas, na consolidação de uma imagética 

que não se distancia muito daquela que iremos encontrar na coleção FIMS, na verdade 

verificamos uma grande afinidade, e podemos dizer que existe uma herança que é legada 

no sentido do gosto, que permanece associada às mesmas referências. 

                                                                                                                                                                                

III, p. 7; e à pintura denominada Menino com os objetos do martírio (FIMS/ MSMS/ PAD-0930) – V. vol. 
III, p. 23 
160 FIMS/ MSMS/ PAD-0934 - V. vol. III, p. 23. 
161  José Campas (1888-1971). Estudou com Carlos Reis, Léon Bonnat, Jean Paul Laurens e Jacques Joblé-
Duval. Dedicou-se essencialmente à paisagem e ao registo de figuras de figuras populares, de inspiração 
naturalista. 
162 Para estas informações, além das relações já referidas FIMS/ MSMS/ 491 e FIMS/ MSMS/ 3777, 
consultar FIMS/ MSMS/ 501, V. vol. II, pp 38-41.  
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Em síntese após a pesquisa pelo processo de inventariação e partilha dos bens, 

derivados de Amélia Lopes Martins podemos concluir que transitaram para a coleção de 

pintura da FIMS, na forma que hoje a podemos contemplar, um número bastante reduzido 

de exemplares face à totalidade do conjunto. Falamos do pastel de Aurélia de Sousa, a 

paisagem de Carlos Reis, o retrato de António F. de Oliveira, as duas pinturas religiosas, as 

duas cabeças de estudo da autoria de Catharina Lopes Martins, perfazendo um total de 7 

pinturas, numa proporção de aproximadamente de 1 para 10, face ao conjunto total. 

Considerando estes dados poder-se-á colocar uma questão pertinente para o 

(re)conhecimento desta coleção: De que modo as restantes pinturas foram integradas na 

coleção de pintura FIMS? 

Após a morte de Amélia Lopes Martins, e concluído o processo das partilhas, 

ficamos sem saber qual o destino do Palacete Lopes Martins. Avançamos com a hipótese 

de que terá sido comprado por Marques da Silva, sem conhecer, no entanto os contornos 

exatos deste processo. Num dos muitos registos encontrados nas agendas consultadas, 

destacamos a citação encontrada numa agenda para o ano de 1945, no dia 5 de Fevereiro 

Marques da Silva relata: Dia em que comecei a dormir na casa com o nº 30.163 A partir 

daqui Marques da Silva ter-se-á mudado para a Casa n.º 30 – o Palacete Lopes Martins – e 

ali permaneceu. Aquando do primeiro levantamento das pinturas, efetuado já no âmbito da 

criação da Fundação Marques da Silva, os quadros foram encontrados, em grande número, 

pendurados nas paredes das várias divisões do Palacete, grande parte exibidos nas áreas 

públicas da casa164.  

 

2.2 Cartografia para a coleção de Pintura da FIMS 
 

Esta ideia de cartografia deriva do conceito da geografia com vista a criar um 

diagrama conceptual de orientação, de procura de coordenadas, elementos ou pontos de 

referência, capazes de informar um itinerário para a leitura desta coleção. Pretende-se 

encontrar ou associar linguagens familiares, temáticas comuns, afinidades de tratamento 

                                                           
163 SILVA, José Marques da - Agenda Luso / para / 1945. 1945. (FIMS/ MSMS/ 1188.03) 
164 O processo de inventariação e levantamento das pinturas está documentado em vários registos fotográficos 
que integram a base de dados de fotografia da FIMS. 
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pictórico, arrumando as imagens e estabelecendo pontos de contato. Mas também 

assinalando divergências ou exceções. Uma sequência de coordenadas para a construção de 

uma hipótese de leitura desta coleção, mas também de encontro a coordenadas que 

posicionem as obras entre elas próprias.  

Na sequência da análise, e abordagem das pinturas procedemos a uma seleção de 

obras, destacadas da coleção de pintura FIMS, constituindo uma amostra representativa 

dos momentos mais relevantes da referida coleção. Relevantes pela sua própria natureza ou 

por constituírem matéria de reflexão privilegiada na construção de um conjunto de 

premissas portadoras de um sentido de leitura. Apesar de procuramos os exemplares mais 

representativos e os argumentos principais para uma leitura sustentada da coleção, 

devemos referir que esta abordagem não dispensa a consulta do Catálogo (volume III), 

quer pela pesquisa iconográfica, também para conhecer outras pinturas, que não estão 

contempladas nesta seleção, e porque possui muitos indicadores que podem completar a 

informação agora apresentada. 

Numa primeira abordagem verificamos que se trata de um conjunto algo 

heterogéneo, que misturas vários autores, técnicas, temáticas e diversas abordagens por 

parte dos pintores. Por oposição a uma visão mais transversal e abrangente, iremos 

destacar as particularidades, por um lado, mas também as constantes, por outro, por forma 

a consolidar esta vontade de estabelecer um sentido de leitura. Paralelamente a esta 

abordagem das obras selecionadas, iremos analisar o percurso das pinturas desde que 

foram produzidas ou expostas, até ao momento em que passam para a posse do arquiteto, 

passando a integrar este conjunto. Mostramos aqueles casos em que isso é evidente e 

explícito e construímos hipóteses para os casos em que não seja possível verificar essa 

informação de forma explícita. 

A estrutura escolhida para desenharmos esta cartografia assenta na definição de um 

denominador comum que agrupa várias pinturas dos vários autores, por forma a evidenciar 

os pontos de contato entre as obras, concorrendo para a definição do sentido de leitura mas 

denunciando, por outro lado, as assimetrias, marginalidades ou os valores específicos de 

cada artista que vão para além dos denominadores comuns ou das correntes em que a 

historiografia os tem integrado. Por uma questão operativa, mas também pelo interesse de 
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conservar as evidências que vão surgindo com o passar do tempo, que se manifesta, 

inevitavelmente, nas obras e nas autorias, a ordem de apresentação, dentro de cada secção 

retoma a sequência ditada pela cronologia de autores.  

Os denominadores para cada secção e a sua ordem são escolhidos com a 

consciência da prevalência no conjunto. Ou seja, pretendemos que nos próprios 

denominadores se revejam as características da coleção. Começamos pelo Retrato, que 

constitui uma parte significativa da coleção e logo seguimos para a secção de Paisagem, 

que constitui uma temática igualmente representativa explorando, dentro de cada uma 

destas seções, as constantes e as singularidades. A cartografia de orientação conduz-nos em 

seguida a uma secção a que chamámos de Retratos de artista onde pretendemos refletir 

uma dimensão mais aprofundada sobre os autores escolhidos, debruçando-nos sobre temas 

derivados da condição do próprio artista, nomeadamente a autorrepresentação.  

 

2.3. Retratos 
 

 O retrato teve uma importância decisiva para a afirmação social e ilustração da 

sociedade portuense ao longo do séc. XIX, com especial incidência a partir dos anos 30 e 

40. Lembramos, por exemplo, o trabalho desenvolvido por João António Correia (1822-

1896)165 no campo da retratística, inspirado pelos esquemas conceptuais desenvolvidos por 

Augusto Roquemont (1804-1852) que procuravam a consolidação, na tela, de uma verdade 

objetiva e a composição de uma imagem quase naturalista, no sentido da captação 

fotográfica, onde interessava mais a semelhança com o modelo, remetendo para segundo 

plano a exploração de sinais que informassem sobre a personalidade ou aspetos 

psicológicos. As personagens eram registadas praticamente sem o recurso a acessórios ou a 

atributos, renunciando a encenações de aparato, prevalecendo a silhueta e uma particular 

atenção ao rosto.  

A execução destes retratos seria exímia, de grande controlo sobre a correção da 

anatomia, de grande atenção na definição das cores, recorrendo na maior parte das vezes a 

um fundo de cor neutra, ou discreta, estendendo a neutralidade às roupagens, reservando o 

                                                           
165  VASCONCELOS, Artur – Mestre João António Correia (1922-1896): entre a construção académica e a 
expressão romântica, vol. I. Porto: [edição do autor], 2009, pp. 47-50. 
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foco de atenção para o rosto. Esta forma de retratar, que se consolidou com Roquemont, 

terá grande repercussão no Porto, alcançando popularidade no seio da classe aristocrática, 

mas também, no seio da classe burguesa que encontrava aqui um veículo privilegiado de 

promoção social e de aproximação à imagem de poder, veiculada pela semelhança com as 

representações da aristocracia. Paralelamente terá muitos seguidores entre os pintores, 

aliado à popularidade do género. João António Correia, que foi discípulo de Roquemont, 

será um dos responsáveis pela perduração deste tipo de registo. Encontramos na coleção de 

pintura FIMS alguns exemplares devedores destas influências que a seguir apresentamos.  

A primeira pintura (fig. 73) é da autoria de Marques de Oliveira (1853-1927), 

datada de 1893, retrata António F. de Oliveira, marido de Amélia Lopes Martins. A 

inscrição no verso refere que Marques d’Oliveira/ copiou de photgraphia, e logo aqui 

temos um forte indício que nos esclarece sobre a natureza desta imagem, não obstante a 

qualidade técnica do pintor, que é indiscutível, apresenta-nos uma imagem perfeitamente 

estática e sem nenhum detalhe em particular que individualize aquela personagem, para 

além da semelhança física. Executado em pincelada fina, a própria marca da mão do autor 

é diluída, criando uma imagem semelhante à fotografia que, aliás, existe no espólio da 

FIMS para comprová-lo.  

Esta prática de cópia de fotografia seria comum e frequentemente trabalhada pelos 

pintores. Por um lado, a cópia por fotografia funcionava como um mecanismo de controlo, 

o retratado podia assim antever, de uma forma pacífica, o resultado final, evitando as 

surpresas ou a revelação de pormenores que comprometessem a sua imagem. De uma 

forma fechada, era determinada a priori, pelo cliente, a forma como ele próprio gostaria de 

ser visto. Por outro lado, sendo executado por um bom pintor, a imagem era dignificada 

por essa distinção166.  

A fotografia, nesta época, apresentava algumas limitações, relativamente às 

dimensões disponíveis, que eram diminutas, ou em relação ao colorido. O uso da cor seria 

outra característica potencialmente explorada pelo pintor, aproximando-se de forma mais 

                                                           
166 MATIAS, Margarida L. G. Marques – “O naturalismo na pintura”. In CARVALHO-RIO, Manuel – 
História da Arte em Portugal. Do Romantismo ao fim de século. Lisboa: Publicações Alfa, 1993, p. 36. 
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natural à natureza da pele. O registo fotográfico que está na base desta pintura167 é um 

registo monocromático, a preto e branco. 

Os retratos de José Lopes Martins (figs. 75 e 76) constituem outros exemplos desta 

tipologia, também da autoria de Marques de Oliveira. Não deixando de observar que as 

pinturas terão sido realizadas a partir de um registo fotográfico (fig. 74), revemos em 

ambas uma maior vontade de aproximação à verdade do modelo.  

A fig. 75 parece corresponder a um estudo para a elaboração do retrato maior. As 

pinceladas são rápidas e sem grande preocupação de acabamento, existem linhas cuja 

definição se anula pelo rasto da própria pincelada, e os limites da figura diluem-se, 

fundindo-se com a cor de fundo. Também no rosto verificamos que os olhos são definidos 

em pinceladas rápidas e esboçadas. Trata-se de uma obra em progresso que denuncia uma 

preocupação maior em procurar a individualidade do retratado e menos o acabamento do 

retrato. Este estudo foi oferecido a D. Júlia L. M. Marque da Silva em 1908, a comprová-lo 

transcrevemos a dedicatória registada no verso a tela: A Ex.ma Senhora / D. Júlia L. 

Martins Marques da Silva / of. O auctor / 1908.  

Quanto à fig. 76 refere-se ao retrato de aparato, de grandes dimensões, construído, 

no nosso entender, a partir da pesquisa anterior, consolidando uma imagem mais 

convencional, aproximada aos registos inaugurados por Roquemont, onde a pincelada mais 

fina e diluída, compromete a presença do autor, anulando-o. Ao contrário da dinâmica 

                                                           
167 À altura da elaboração desta investigação o registo fotográfico, que eventualmente estará na base de 
elaboração do retrato de António F. de Oliveira, não se encontrava reproduzido, daí a impossibilidade de 
mostrarmos esse mesmo registo nesta Tese.  

    
fig. fig. fig. fig. 73737373    Retrato de António F. 
Oliveira, Marques de Oliveira, 1893 
Óleo s/ tela 
FIMS/ MSMS/ PAD-394 
 

fig. 74fig. 74fig. 74fig. 74    Retrato de José 
L. Martins, ca.1905 
Fotografia p/ b 
FIMS/ MSMS/ Foto1027 
 

fig. 75fig. 75fig. 75fig. 75    Retrato de    José L. 
Martins, Marques de Oliveira, 
ca.1905, Óleo s/ tela 
FIMS/ MSMS/ PAD-388 
 

fig. 76fig. 76fig. 76fig. 76    Retrato de    José L. 
Martins, Marques de Oliveira, 
1905, Óleo s/ tela 
FIMS/ MSMS/ PAD-924 
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expressa no estudo, este retrato apresenta-se estático e pouco expressivo. A atenção ao 

rosto permanece, é o ponto mais iluminado e foco da nossa atenção, mas perderam-se as 

imperfeições.  

Da observação destas duas imagens, o estudo (fig. 75) e o retrato acabado (fig. 76), 

retemos ainda a particularidade de ambos serem, de alguma forma, duas caras da mesma 

pintura, uma a frente e a outra o verso. Uma das pinturas remete para o processo de 

trabalho e a outra para o produto acabado. O pequeno retrato permaneceu na posse do seu 

autor, guardado ou escondido, sendo posteriormente oferecido a D. Júlia. Por outro lado, a 

outra pintura, materializada no grande retrato de aparato, seria assumida como a versão 

visível. A preocupação com a construção de uma imagem para ser vista, sobrepunha-se à 

expressão artística veiculada pela mão do artista.  

Fomos encontrar uma réplica do retrato de grandes dimensões de José Lopes 

Martins, numa espécie de duplicação, de dimensões idênticas, com a mesma imagem, 

limpa, na galeria de retratos dos beneméritos da Venerável Irmandade de Nossa Senhora da 

Lapa168, ali o retratado surge perfeitamente identificado com uma inscrição: José Lopes 

Martins/ Insigne bemfeitor e Vice-director desta Irmandade. Foi a partir desta inscrição 

que conseguimos a identificação do retratado na pintura da FIMS. 

A presença do retrato na coleção de pintura FIMS, reflete-se ainda noutros 

exemplares dos quais destacamos dois. O primeiro (fig. 78) – Retrato de Maria Rosa 

Marques169 – executado por José Veloso Salgado (1864-1945), apresenta características 

que o distanciam, de alguma forma, dos exemplos anteriores. Estabelece pontos de contato, 

                                                           
168 Para consultar a pintura e detalhar o levantamento efetuado do retrato de José Lopes Martins, pertencente 
à VINSL - V. vol.III, p. 55. Sobre este retrato verificar ainda as informações cedidas pela VINSL, na pessoa 
do Prof. Dr. Francisco Ribeiro da Silva, sobre o percurso de José Lopes Martins na VINSL e as referências às 
atas onde constam as instruções para a elaboração dos retratos de alguns beneméritos acreditando que entre 
eles contava a encomenda do Retrato de José Lopes Martins, V. vol. II, pp. 54-55. 
Na dissertação desenvolvida por Assunção Lemos é possível aferir o custo dois retratos de grandes 
dimensões de José Lopes Martins, desde o levantamento que a investigadora efetuou pelos cadernos de 
contas de Marques de Oliveira. Um deles, cujo pagamento se encontra registado no dia 30 de Agosto de 
1905, custou 180$000 rs. Quanto ao segundo retrato, pago em 26 de Abril de 1906, custou 100$000 rs. - cf. 
LEMOS, Maria da Assunção Oliveira Costa – Marques de Oliveira (1853-1927) e a cultura artística 
portuense do seu tempo, vol. I. Porto: [Edição do Autor], 2005, p. 248. 
169 Maria Rosa Marques (18---1900) era mãe do arquiteto José Marques da Silva. O casamento com Bernardo 
Marques da Silva (1847-1925) ocorre em 8 de Julho de 1867. O arquiteto Marques da Silva é o primeiro de 
dez filhos que nasceram desta união. O pai, Bernardo Marques da Silva, é referido como pedreiro lavrista e 
será proprietário de uma oficina de obra de mármore - cf. CARDOSO, António – Op. Cit., p. 11. 
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como sejam, fixar a base na fotografia, mas vai um pouco mais longe na definição de um 

retrato mais delicado e expressivo.  

Pensamos que na base de elaboração deste retrato esteja uma encomenda do próprio 

Marques da Silva, em memória de sua mãe, por quem o arquiteto nutria uma grande 

admiração e afetividade170, veremos o rosto da mãe perpetuado, em pedra, num dos dois 

mascarões que guardam a porta de entrada principal, desde a rua, da sua Casa-atelier, ao 

Marquês. E cremos que é essa dimensão afetiva que se reflete no retrato elaborado por 

Veloso Salgado. Partindo da fotografia (fig. 77), o pintor constrói uma imagem onde se 

pode ler, em vários pontos, a marca da pincelada, com especial incidência nos pontos de 

luz, revestindo o retrato com uma grande delicadeza. A atenção ao detalhe expressa-se em 

pormenores, como as joias, as rendas e o próprio rosto que se vê luminoso e sereno, mas 

bem caracterizado.  

O pano de fundo do retrato, embora em tons neutros, é revelador do movimento do 

pincel, conferido alguma agitação e expressividade. Ao contrário dos exemplos anteriores, 

dos retratos da autoria de Marques de Oliveira, esta pintura destaca-se na tradução da 

dimensão afetiva, e numa maior verdade, há um sopro de vida que ainda percorre aquele 

rosto. No nosso entender o retrato de Rosa Maria Marques, pintado por Veloso Salgado, 

eleva o retrato por cópia de fotografia a um outro patamar171.  
                                                           
170 Essa dimensão afetiva está expressa nos tópicos biográficos escritos por sua filha Maria José Marques da 
Silva - cf. SILVA, Maria José Marques da – Tópicos biográficos de José Marques da Silva. [Texto 
dactilografado] 19 de Agosto de 1953, fl. 1. 
171 Grandes partes das características aqui enunciadas, relativas ao retrato de Rosa Maria Marques, estão 
expressas noutros retratos da autoria de Veloso Salgado que respondem às mesmas premissas, sintomáticas 
da cópia por fotografia, mas que se evidenciam pela delicadeza, expressão e atenção ao detalhe. Referimos a 
título de exemplo o Retrato de Raquel Teixeira Lopes, mãe do escultor António Teixeira Lopes, que podemos 

    
fig. 77fig. 77fig. 77fig. 77    Retrato de Maria Rosa 
Marques, n. dat,  
Fotografia p/ b (pormenor) 
FIMS/ MSMS/ Foto0026 
 

fig. 78fig. 78fig. 78fig. 78    Retrato de Maria Rosa 
Marques, Veloso Salgado, n. dat., 
Óleo s/ tela 
FIMS/ MSMS/ PAD-935 
 

fig. 79fig. 79fig. 79fig. 79    Retrato de    José 
Marques da Silva, ca. 1909 
Fotografia p/ b  
FIMS/ MSMS/ Foto0996 
 

fig. fig. fig. fig. 80808080    Retrato de    José 
Marques da Silva, Eduardo de 
Moura, 1909, Óleo s/ tela 
FIMS/ MSMS/ PAD-823 
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O retrato de José Marques das Silva (fig. 80) é abordado aqui por várias razões; 

porque se tratar de uma resposta a esta tipologia do retrato pintado por fotografia, porque a 

sua autoria encontra-se por esclarecer e por constituir um exemplar distinto dos outros 

quatro retratos do arquiteto que constam na coleção de pintura FIMS, que a seu tempo irão 

sendo abordados.  

Quando nos debruçamos sobre o conjunto de retratos do arquiteto existentes na 

coleção FIMS172, e após uma análise detalhada, cremos que este é o único retrato copiado 

por fotografia e, nessa sequência, por constituir a antítese dos outros retratos justifica esta 

abordagem. A dedução poderá ser abusiva mas pensamos corresponder à verdade, e 

teremos a oportunidade de o demonstrar, no intento de superar qualquer dúvida.  

Após a análise detalhada da pintura, na fase da inventariação das obras, verificou-se 

que a mesma estaria assinada e datada, na frente, no canto inferior direito, porém de forma 

precária e praticamente ilegível, ainda assim os caracteres que se podiam ler forneciam 

algumas pistas, e empreendemos uma viagem por autores retratistas da época que 

pudessem responder ao perfil, pesquisa que se revelou escassa.  

Numa das nossas deslocações à Casa Museu Teixeira Lopes, no decorrer desta 

pesquisa, deparámo-nos com uma pintura de Eduardo de Moura (1867-19--)173, 

                                                                                                                                                                                

observar na Casa Museu Teixeira Lopes. V. Veloso Salgado - Retrato de Raquel Teixeira Lopes, 1892, óleo 
s/ tela, 474 x 370 mm. (CMTL/ 927). 
172 São cinco os retratos que fazem parte do conjunto de pinturas da FIMS, produzidos sobre a figura do 
arquiteto; 2 da autoria de Veloso Salgado (V. vol. III, p.12), um da autoria de Joaquim Lopes (V. vol. III, p. 
20), outro da autoria de António Costa (V. vol. III, p. 20) e este que agora abordamos cuja autoria é atribuída 
a Eduardo de Moura (V. vol. III, p. 17). 
173 Eduardo Augusto Ferreira de Moura (1867-19--) – pintor, estudou na Academia Portuense das Belas Artes 
entre 1880 e 1889, frequentando os cursos de Desenho Histórico, Arquitetura Civil e Pintura, sendo premiado 
em 1886 na cadeira de Desenho Histórico. Terá também estudado em Paris. Discípulo de Marques de 
Oliveira, Jean Paul Laurens e Benjamin Constant, viria a ser referenciado como retratista e restaurador de 
quadros. Conhecem-se também alguns exemplares de pintura de paisagem e de género da sua autoria. 
Eduardo de Moura, nome com que habitualmente assinava as suas obras, era filho de Manuel António de 
Moura (1838-1921), também pintor, que se notabilizou como retratista e restaurador de quadros, sendo 
responsável por uma intervenção de restauro do quadro Fons Vitae, da Santa Casa da Misericórdia do Porto, 
em 1855. Em 1958, Eduardo de Moura participava numa exposição no Porto, sendo esta a última referência 
que encontrámos relativamente ao pintor - cf. PAMPLONA, Fernando de – Dicionário de pintores e 
escultores portugueses ou que trabalham em Portugal. Vol. IV. [Porto]: Livraria Civilização Editora, 1987, 
p. 127; TANNOCK, Michael – Portuguese 20th Century Artists. A biographical dictionary. Chichester: 
Phillimore, 1978. p. 113; Escola Superior de Belas-Artes do Porto / Processo do aluno / Eduardo Augusto 
Ferreira de Moura. 1880 – 1889, 13f.; MAGALHÃES, João de Noronha e Távora – “Os Mouras. Notas 
sobre uma família de pintores portuenses” In O Tripeiro, ano XXIII, n.º 11 Porto: Associação Comercial do 
Porto, Novembro de 2004, pp. 341-343. 
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constatando que a forma de assinar seria familiar. Pelo método comparativo, procurámos 

outras obras do autor, de forma a poder (re)conhecer a forma de assinar do pintor. 

A Santa Casa da Misericórdia de Matosinhos exibe, no Salão Nobre, um conjunto 

de retratos dos beneméritos, onde se pode encontrar quatro exemplares de retratos da 

autoria de Eduardo de Moura174. Analisando cada um deles, é possível estabelecer o 

paralelismo com o Retrato de Marques da Silva (fig. 80), reconhecendo um conjunto de 

características comuns, que nos ajudam a identificar o modo de fazer do pintor.  

O tratamento do fundo, para cada um dos retratos constitui-se por uma mancha 

escura, quase lisa, que ganha alguma luminosidade em torno da cabeça do retratado, 

definindo deste modo o foco de atenção da pintura – o rosto. Não obstante o exercício 

mimético, concretizando um retrato de rigor fotográfico, o rosto acaba por revelar-se 

inexpressivo, qual exercício mecânico de reprodução do que se observa.  

A ausência do detalhe no tratamento do corpo e do vestuário constitui outro sinal 

comum a estes retratos de Eduardo de Moura. Essa ausência do detalhe pode, porém, 

corresponder a uma condição inerente a esta tipologia de retratos, ou seja, o facto do pintor 

se basear numa fotografia, e não na observação do natural, reduz substancialmente a 

quantidade de informação visual e os pormenores a considerar. Há uma linearidade que 

percorre os retratos dos beneméritos pintados por Eduardo de Moura, sugerindo-nos a 

possibilidade de terem sido efetuados a partir de fotografia, tal como o de José Marques da 

Silva. As cores e os tons utilizados são outras informações a considerar nesta pesquisa por 

constituírem um dos muitos sinais que informam a presença de um autor.  

A forma e desenho da assinatura de Eduardo de Moura foi outro elemento 

importante para que se pudesse decifrar os caracteres, já muito degradados, e quase 

impercetíveis, do retrato de Marques da Silva, possibilitando a construção da hipótese, 

bastante credível, no nosso entender, de se tratar da assinatura de Eduardo de Moura175.  

                                                           
174 Retrato de D. Emília Maia dos Santos Reis (Ass. e dat.: Eduardo de Moura/ 1916), de Luís Carlos 
Habbert, de João Gonçalves Correia (Ass. e dat.: Eduardo de Moura/ 1916) e o retrato do General José 
Joaquim Brandão (Ass. e dat.: Eduardo de Moura/ ?). Os retratos, localizados no Salão Nobre, no primeiro 
piso da Santa Casa da Misericórdia de Matosinhos, não se encontram fotografados, pelo que não foi possível 
apresentar as respetivas reproduções. O levantamento fotográfico revelou-se inexequível no tempo útil de 
elaboração da Tese.  
175 Tentámos fotografar a assinatura e a data, na frente do retrato de Marques da Silva (canto inferior direito), 
no entanto as fotos não resultaram, o brilho da velatura da camada pictórica e a cor utilizada na assinatura, já 
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O cruzamento dos fatores anteriormente enunciados com a informação veiculada 

pela fotografia de Marques da Silva (fig. 79), datada de 1909, que estará na base de 

elaboração do retrato pintado, revelou-se um procedimento essencial para determinar a 

data, contribuindo para a tradução dos caracteres que constam na tela. Deste modo 

procedemos à revisão dos algarismos percetíveis, junto à assinatura, apontando a data de 

execução desta pintura para o ano de 1909.  

No final deste percurso, poucas dúvidas restaram sobre a veracidade destas 

conclusões, encontrando-se aqui descritos os procedimentos e os factos determinantes para 

as conclusões apresentadas, que se encontram à disposição do observador. Este, porém, 

terá de ser, obrigatoriamente, um observador informado, munido das ferramentas e 

conhecimento necessários para decifrar os caracteres que constam na pintura. 

A atribuição da autoria e apuramento da data do retrato de Marques da Silva, 

através da observação e cruzamento de dados é reforçada por um dado acrescido. Entre as 

notas avulsas, constantes do processo de inventariação e partilha dos bens de Amélia Lopes 

Martins, particularmente na uma minuta176, onde se pode ler a descrição do recheio do 

Salão da Casa n.º 30, entre outros objetos é referida a existência de 5 quadros a óleo c/ 

retratos da Avó, do Avô, Tio António, Tio José e Tio Manuel, de Eduardo de Moura. Não 

sabemos do paradeiro destes quadros, no entanto podemos afirmar que o pintor Eduardo de 

Moura estabelecera uma relação com a família, encontrando aqui mais um argumento que 

reforça e credibiliza as ideias anteriormente apresentadas. 

O ano de 1909, data de produção do retrato da autoria de Eduardo de Moura, ficou 

marcado por alguns acontecimentos que se revelaram determinantes na afirmação pessoal e 

profissional do arquiteto Marques da Silva. Decorriam as obras da estação de S. Bento 

(1896-1916), contribuindo para uma mudança profunda da imagem e funcionalidade da 

cidade do Porto; o projeto da Casa-atelier seria aprovado nesse ano, dando início à 

construção do edifício que se estabelecia como a cara para o seu atelier de arquitetura; 

será instaurado o processo de construção do Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular, 

                                                                                                                                                                                

muito esbatida, impedem que os registos fotográficos sejam nítidos ou explícitos, pelo que optámos por não 
as mostrar.  
176 [Minuta] Relação dos bens móveis a inventariar por morte de Amélia Lopes Martins. [Texto 
dactilografado]. C. 1943. 25 fls. FIMS/ MSMS/ 3777, V. vol. II, pp. 42-43. 
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e Marques da Silva era professor na Escola de Belas-Artes do Porto. Por todos estes fatores 

a carreira do arquiteto e a consolidação da sua afirmação enquanto figura pública de 

referência alcançava um patamar exponencial.  

O retrato de José Marques da Silva, da autoria de Eduardo de Moura, ostentava nas 

suas grandes dimensões (1165x950)177, a materialização de uma imagem de poder, 

construída para ser vista, perpetuando a imagem do arquiteto que, cada vez mais, se 

afirmava na sua profissão e na sociedade portuense. 

 

2.3.1 Cabeças de estudo 
 

 As cabeças de estudo são entendidas, no contexto desta prova, e da coleção FIMS, 

como exercícios de pesquisa do modo de fazer de cada autor. Os registos são trabalhados 

com a consciência de pesquisa, de exploração do controlo da mão, do desenho, das 

expressões dos modelos, das cores, da pincelada e das consequências da movimentação do 

pincel. No contexto naturalista há uma particular preocupação com a luz, com exploração 

dos efeitos luminosos, na forma como a luz define a matéria e a distingue do etéreo, a 

investigação sobre os pontos de luz e o seu contraponto na sombra. 

 Optámos por inserir esta subsecção – cabeças de estudo - no contexto do retrato por 

duas razões principais; pela presença que esta tipologia assume no seio da coleção FIMS e 

pelo significado destas imagens. Não sendo retratos na aceção que acabámos de verificar 

na subsecção anterior, assumem uma grande individualidade na atenção conferida ao 

modelo. Ou seja, não se referem a um indivíduo claramente identificado, não respondem 

ao propósito de retratar, pela dimensão de visibilidade e exposição que o retrato contempla, 

mas procuram os sinais de individualidade, caracterizando claramente o modelo nos seus 

detalhes e particularidades. São abordagens reservadas ao trabalho de atelier, ao processo 

conceptual do artista, constituindo uma ferramenta de trabalho. É na procura do registo das 

particularidades dos modelos representados que revemos a familiaridade com o retrato. 

 A pintura de José Malhoa (1855-1933) caracteriza-se por uma particular exploração 

da luz, fixando os efeitos luminosos de uma forma minuciosa, atenta e de um profundo 

                                                           
177  V. vol. III, p.17. 
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rigor de execução. A temática remete predominantemente para a pintura de género e para 

as paisagens habitadas pelas figuras que caracterizam e concretizam um imaginário 

popular. Para Ramalho Ortigão o pintor veicula uma interpretação plástica da vida rural 

da nossa terra e do nosso povo178, referindo-o como uma paisagista de uma natureza onde, 

o que mais interessa é o homem, que habita e caracteriza, completando o lugar. 

 A cabeça de estudo da autoria de Malhoa, pertencente à coleção de Pintura FIMS 

(fig. 81) não nos revela uma paisagem, embora possamos vislumbrar no pano de fundo um 

apontamento de paisagem, na tradução de uma possibilidade de um mar azul. A cabeça de 

estudo também não nos fala de luz, materializa a sua ausência na definição da sombra, a 

figura feminina, de lenço vermelho na cabeça, está em sombra. Os pontos iluminados são 

cuidadosamente escolhidos, apenas a linha de moldura do rosto e algum brilho no contorno 

do lenço a indicar que a figura se encontra em contraluz. Será que esta pintura é um estudo 

para um quadro maior?  

Parece tratar-se de um estudo pelo grau de acabamento, mas a imagem vale por si 

própria na pesquisa da expressão do rosto de uma mulher que espreita o observador, com o 

rosto ligeiramente levantado, em jeito de provocação, com boca entreaberta esboça umas 

palavras, que não chega a dizer. A expressão e a pose são uma constante em desenhos e 

pinturas na obra vastíssima de Malhoa. Nesta pintura destacamos a destreza técnica do 

pintor, e a condição de esta imagem nos inquietar.  

                                                           
178 ORTIGÂO, Ramalho – “A Pintura de Malhoa”. In. PINTO, Manoel de Sousa [et al.] – Livro da 
Homenagem ao grande pintor José Malhôa. Catálogo. Lisboa: Sociedade Nacional de Belas Artes, 1928, p. 
45. 

   
fig. fig. fig. fig. 81818181    Cabeça de mulher 
José Malhoa, 1908  
Óleo s/ madeira 
FIMS/ MSMS/ PAD-504 
 
 

fig. fig. fig. fig. 82828282    Gritando ao rebanho 
José Malhoa, 1891, Óleo s/ tela 
MJM/ 203 
 
 
 

fig. fig. fig. fig. 83838383    Cabeça de estudo,  
João Augusto Ribeiro, n. dat., Óleo s/ tela 
FIMS/ MSMS/ PAD-931 
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 Uma das agendas de Marques da Silva apresenta o seguinte registo: Fui ver a 

exposição Malhôa / comprei – “gritando ao Rebanho” / por 36.000 reis / Fui quem iniciou 

a compra179. Seria o mesmo Gritando ao rebanho que consta no Museu José Malhoa (fig. 

82)? E se sim, como explicar que hoje o referido quadro se encontre no MJM?  

As respostas encontradas revelam que, de facto, em 1912, coincidente com a data 

que consta na agenda, houve uma exposição de José Malhoa no Porto, a notícia foi 

largamente difundida na imprensa180. Conseguimos encontrar o catálogo da Exposição 

José Malhoa no Porto181, que ocorreu entre Janeiro e Fevereiro de 1912, no Stand de 

Augusto Gama, na Avenida Rodrigues de Freitas182, e lá está a entrada nº 25 Gritando ao 

rebanho.  

No contacto estabelecido com o Museu José Malhoa conseguimos apurar parte do 

histórico da obra, até à sua entrada no museu. Verificou-se que o quadro pertenceu à 

coleção do Engenheiro Ernesto Santos Bastos183 e que foi vendido em leilão na Galeria 

Augusto Molder, em Lisboa, a António Montês, no ano de 1950, sendo guardado no 

depósito do Museu José Malhoa. Em 1951 foi adquirido pelo valor do custo de 27.250$00, 

com o patrocínio do fundo da Junta de Província da Estremadura, passando, desde então, a 

integrar o património do Museu184. Até então a pintura permanecera nas mãos dos 

herdeiros de Ernesto Bastos.  

                                                           
179 12 de Janeiro, Sexta-feira. V. SILVA, José Marques da - Agenda du bureau.1912. (FIMS/ MSMS/ 1222), 
V. vol. II, p.33. 
180 ALBERTO, Caetano – “Exposição Malhôa, no Porto”. In O Occidente. Revista Illustrada de Portugal e 
do Extrangeiro, nº 1191, Lisboa: Typ. do Aunuario Commercial, 1912. (30 de Janeiro), pp. 17-18. 
181 Exposição José Malhôa no Porto em Janeiro de 1912. Catálogo. Porto: Officinas de O Commercio do 
Porto, 1912, fl. 1, V. vol. II, p.60. 
182 SALDANHA, Nuno – José Malhoa. Tradição e Modernidade. Lisboa: Scribe, 2010. p. 394. 
183 Ernesto Santos Bastos (1891?-1949) - engenheiro, foi casado com Alice Sauvinet Bandeira, filha de Laura 
Sauvinet Bandeira (1876-1953). Laura Sauvinet foi discípula de José Malhoa e foi retratada pelo pintor em 
1888, quando teria cerca de 12 anos numa pintura que iria se tornar numa referência para Malhoa – Retrato 
de Laura Sauvinet (MJM).  
(…) coleccionador de todas as coisas belas (…) Comprou tudo o que tínhamos de raro de belo e deixou uma 
colecção de moedas que é, sem dúvida, uma das mais valiosas do país - cf. M.[OLDER], A.[ugusto] – 
“Engenheiro Ernesto Santos Bastos. Faleceu”. In A Moeda, n.º 33/34. Lisboa: Casa A. Molder, 1949, 
Outubro. 
184  Em resultado do contato estabelecido com o Museu José Malhoa, com o Dr. Carlos Coutinho, em Junho 
de 2011, a informação foi disponibilizada no site matriznet, estando agora disponível para consulta e 
confirmação destas informações. No entanto ao que tudo parece indicar trata-se de Ernesto Santos Bastos, e 
não Sousa como aparece referido no site.  
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O Livro da Homenagem ao Grande Pintor José Malhoa, datado de 1928, publicado 

por ocasião da Grande Exposição de Homenagem a José Malhoa, realizada na Sociedade 

Nacional das Belas Artes, exibe, na secção do catálogo, o quadro Gritando ao rebanho185, 

com a entrada nº 17 como propriedade do Snr. Ernesto Santos Bastos. Daqui 

depreendemos que o quadro que pode ter sido propriedade de José Marques da Silva, já 

estaria em 1928 na posse de Santos Bastos, assim permanecendo até 1950, ano da venda 

dos seus bens no leilão já aqui mencionado. Não conseguimos apurar o que terá ocorrido 

entre 1912 e 1928, na história do arquiteto, que pudesse justificar, por exemplo, uma 

eventual venda do quadro. Fica levantada a questão, aguardando que trabalhos futuros a 

venham desvendar. 

 Cabeça de estudo (fig. 83) ilustra uma das facetas do trabalho de João Augusto 

Ribeiro (1860-1932), o intelectual-artista, como referia Joaquim Costa186. Foi professor no 

Instituto Industrial do Porto, colaborador em várias publicações periódicas dedicadas à 

arte, nomeadamente na Ilustração Moderna, ou na revista Águia, para citar alguns 

exemplos. Desenvolveu um conjunto de figuras características na sua obra que nos permite 

associar de imediato à sua autoria, como sejam as figuras populares, tratadas com um 

grande poder de análise e de atenção ao pormenor, em que revemos a pintura o Fumador, 

que já aqui referimos e que se encontrava entre os bens de Amélia Lopes Martins. 

 A cabeça de estudo aqui apresentada remete para um outro campo temático, distinto 

da exploração da pintura de género, mas também muito trabalhado em João Augusto 

Ribeiro, referimo-nos ao trabalho com o modelo, alheio à exploração pitoresca dos 

personagens populares, enveredando por uma pesquisa mais analítica e académica. Nesta 

cabeça de estudo a expressão patente no modelo é demasiado controlada e inexpressiva, 

quase anónima. Não se tratando de um retrato, visualizamos um rosto tratado com grande 

rigor, enquadrado por um chapéu, indefinido, sem tempo, acessório a que o pintor recorre 

mais por necessidade de criar um fundo ou uma moldura para o rosto, ao invés de nos 

informar sobre o próprio chapéu.  

                                                           
185 Livro da Homenagem ao Grande Pintor José Malhôa. Lisboa: Sociedade Nacional de Belas-Artes, 1928. 
p. 104. 
186  COSTA, Joaquim – “João Augusto Ribeiro”. In SOCIEDADE DE BELAS ARTES DO PORTO – 
Exposição Postuma da Obra do Pintor e Professor João Augusto Ribeiro. Catálogo. Porto: Salão Silva Porto, 
1934, p.7. 
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Há um extremo cuidado na definição das linhas organizadoras, de grande atenção à 

cor, e à gradação das tonalidades. A própria expressão, na sua ligeira contração dos 

músculos, define um rosto abstratizante, quase idealizado, imbuído de classicismo. A 

pincelada é muito fina, sem sinais de textura ou movimentação, criando um a imagem 

subtil, de uma exatidão objetiva. Revemos novamente aqui a observação de Joaquim Costa 

em definir a pintura de J. A. Ribeiro como um naturalismo rigoroso, por oposição a uma 

fantasia inventiva.187 

 No ano de 1890 José Veloso Salgado expunha no Salon, em Paris a pintura Orfã, 

em paralelo com o Retrato do escultor Teixeira Lopes (1889)188. Esta obra também 

conhecida pelo título &o cemitério, pertence atualmente à coleção do Museu do Chiado em 

Lisboa. Em 1888 Veloso Salgado partira para Paris, para completar a sua formação 

artística, frequentando a Escola de Belas Artes, nomeadamente os ateliers de Alexandre 

Cabanel (1824-1889), Benjamin Constant (1845-1902), beneficiando ainda das lições de 

Jules-Elie Delaunay (1828-1891), de Jean Paul Laurens (1838-1921) e de Fernand Cormon 

(1845-1924)189. A sua formação parisiense contempla um período de pesquisa na Bretanha, 

apoiado na amizade que unia Veloso Salgado à família Demont-Breton190, que lhe 

proporcionava as estadias naquele local. Ali o pintor desenvolve o interesse por uma 

paisagem povoada de referências pitorescas, interessando-se pelo local e pelos costumes, 

transformando-os em temas para desenvolver um conjunto de pinturas. 

Cabeça de Bretã (fig. 84) remete para a iconografia familiar representada no 

quadro &o Cemitério (fig. 85), focando-se no pormenor da cabeça da jovem que se ajoelha, 

desoladamente, junto a uma sepultura. Ao que tudo indica parece tratar-se de um estudo 

preparatório para o quadro maior, verificamos, por exemplo, que a linha de horizonte que 

compõe o pano de fundo, em Cabeça de Bretã parte da linha imediatamente superior às 

sobrancelhas, enquanto que, &o cemitério, a linha de horizonte desce para a linha do olhar 

                                                           
187 COSTA, Joaquim – “João Augusto Ribeiro”. In Ilustração Moderna, n.10, Porto: Marques Abreu, 1927, 
p. 228. 
188 SANTOS, Rui Afonso; TAVARES, Cristina Azevedo e SILVEIRA, Maria de Aires (coord.) – Veloso 
Salgado: 1864-1945, Catálogo. Lisboa: Museu do Chiado, 1999. p. 19. 
189 SANTOS, Rui Afonso; TAVARES, Cristina Azevedo e SILVEIRA, Maria de Aires (coord.) – Op. Cit., p. 
16. 
190 SANTOS, Rui Afonso; TAVARES, Cristina Azevedo e SILVEIRA, Maria de Aires (coord.) – Op. Cit., p. 
17. 
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da personagem evidenciando a perceção da cabeça da personagem, majorando a sua 

presença no quadro. Ou seja, enquanto num caso a cabeça é absorvida pelo fundo da 

pintura, no outro evidencia-se sobre o pano de fundo constituindo, no nosso entender uma 

evolução e um melhor entendimento da composição. As datas, porém, contradizem esta 

observação, a pintura FIMS data de 1891 e a grande composição de 1890.  

Podemos pensar na possibilidade de o pintor ter colocado a data a posteriori, 

supondo que o quadro que servira de estudo à composição maior tivesse sido oferecido a 

Marques da Silva em 1891, sendo assinado e datado na altura da oferta. Não conseguimos 

chegar a uma conclusão sobre os contornos exatos da datação, registamos, no entanto, a 

informação como matéria de reflexão, assinalando mais uma das muitas questões que são 

levantadas mas cuja resposta não se revela conclusiva. 

 As figuras 86 e 87 referem-se a estudos de Eugéne Boudin (1824-1898) sobre esta 

mesma temática, e é fácil estabelecer o paralelismo com a imagem criada por Veloso 

Salgado. Em Salgado a imagem reveste-se de um caracter narrativo, evocando o 

simbolismo na encenação, onde o olhar fechado da personagem transmite muito mais que a 

descrição da cena, há uma dimensão espiritual que emana desta figura e que transcenda a 

sua materialização na tela. Ao contrário dos exercícios propostos por Boudin onde se revê 

de fato um processo de trabalho e a exploração do tema, pela vertente prática de formalizar 

uma resposta, mais que a pesquisa sentimental, embora se pressinta na fig. 86 uma 

caracterização que indicia um estado de espírito, mesmo na sua escassez de meios.  

    
fig. 84fig. 84fig. 84fig. 84    Cabeça de bretã,  
Veloso Salgado, 1891, 
Óleo s/ tela  
FIMS/ MSMS/ PAD-392 
 
 
 

fig. fig. fig. fig. 85858585    No cemitério,  
Veloso Salgado, 1890 
Óleo s/ tela 
MNAC-MC/ 33 
 
 
 

fig. fig. fig. fig. 86868686    Bretã ajoelhada, ca. 
1867 
Eugéne Boudin 
Gouache s/ papel (?) 
MMal/ B 192 
 
 

fig. fig. fig. fig. 87878787    Bretã, orando, sobre uma 
sepultura, n. dat.,  
Eugéne Boudin 
Grafite s/ papel 
MdL/ Dag RF 17797 
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Não sabemos se Veloso Salgado conheceria estes exercícios de Boudin, até porque 

a pintura de Salgado é mais devedora de Jules Breton (1827-1906), pela afinidade 

temática, limpeza da pincelada e a familiaridade no tratamento da luz. Em Boudin a pintura 

é mais vibrante, luminosa e expressiva, aproximando-se da expressão impressionista. Por 

outro lado a visão temática é mais cosmopolita e urbana Mas não deixa de ser inquietante a 

familiaridade da encenação formal do tema e a perceção de que a viagem das imagens é 

inesperada.  

O pintor Eugéne Boudin, referido como um pré-impressionista, contamina as suas 

telas com a luz e a exploração dos seus fenómenos, na construção das paisagens que o 

caracterizam, nomeadamente nas inúmeras variações sobre o tema das praias.  

Curiosamente Veloso Salgado revela nos exemplares a seguir apresentados a 

exploração de uma vertente mais solar, explorando a incidência da luz sobre o rosto das 

crianças, num tipo de exercício e temática recorrentes na obra do pintor. Mostramos a 

pintura FIMS (fig. 88) complementada com dois exemplares pertencentes à Casa Museu 

Teixeira Lopes, como ilustração dessa faceta de Salgado.  

Verificamos na fig. 88 uma grande atenção em registar a intensidade da luz solar e 

a forma como incide e define o rosto e o cabelo da criança, numa vontade de fixar a 

expressão natural da criança e a sua reação à luz. A definição do cabelo é conseguida por 

uma multiplicidade de cores, desde o amarelo, predominante, ao verde, azul, violeta que, 

por meio da pincelada, se vão justapondo e informando sobre o movimento e a luz. O 

verde é a cor complementar do vermelho, e revemos este conhecimento na aplicação da cor 

   

 

fig. fig. fig. fig. 88888888    Cabeça de estudo  
Veloso Salgado, 1913  
Óleo s/ tela 
FIMS/ MSMS/ PAD-387 
 

fig. fig. fig. fig. 89898989    Cabeça de criança 
Veloso Salgado, 1929 
Óleo s/ tela 
CMTL/ 3 (n.º cad.) 
 

fig. fig. fig. fig. 90909090    Cabeça de rapaz,   
Veloso Salgado, n. dat.  
Óleo s/ tela 
CMTL/ 919 
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verde para definir as sombras. Aplicada no rosto, como complemento da cor rosada da 

pele, a cor verde se espalha pelos cabelos e define um fundo movimentado e nervoso.  

Seguindo este princípio da complementaridade o verde acaba por dominar a pintura 

e evidencia, de forma categórica, o foco de atenção do pintor – o rosto da criança. Verifica-

se uma grande economia de meios, a tela apresenta-se em branco na parte inferior, e todo o 

registo parece ter sido efetuado com muita rapidez, para captar aquele momento, e aquela 

expressão a partir da observação direta do modelo.  

Estas características estão também presentes nos dois exemplares da CMTL (figs. 

89 e 90) sendo que estes parecem ser complementares na construção de uma pintura mais 

completa como é o exemplar FIMS. A fig. 89 debruça-se sobre o detalhe e exploração do 

rosto, enquanto a fig. 90 explora a definição do cabelo e o fundo, trabalhado também com 

a cor verde. 

Estes exercícios, que chamámos de cabeças de estudo, trabalhados nos moldes que 

acabámos de enunciar, são uma constante em Veloso Salgado e dão-nos conta de um pintor 

que, embora conotado com a pintura naturalista, pela historiografia da arte, e devedor da 

influência do naturalismo de Barbizon, não era indiferente ao impressionismo. A 

exploração da luz, a complementaridade das cores e a justaposição da pincelada em vários 

tons, que compõem uma imagem que é lida como um todo, de forma vibrante e com 

grande intensidade face aos contrastes luz / sombra, figura / fundo, são alguns dos 

princípios do impressionismo que revemos em Veloso Salgado, presentes nestes 

exercícios, por exemplo, ainda que o resultado final não seja uma pintura impressionista.  

O que verificamos na pintura de Veloso Salgado é que o autor assume as diversas 

influências e cria uma interpretação pessoal, estabelecendo um percurso muito peculiar, 

abrangente, competente no retrato, na paisagem, na pintura de história e com momentos de 

grande originalidade, apoiado sempre numa técnica apurada e numa persistência de 

trabalho e de pesquisa, patente na sua vasta e diversificada obra. 
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2.4 Paisagem 
 

 A paisagem assume um papel predominante na coleção de pintura FIMS, 

reservando para si um conjunto significativo de exemplares, se a este grupo juntarmos o 

núcleo de aguarelas, já anteriormente referido, a sua representatividade aumenta 

consideravelmente, justificando a criação desta secção dedicada, justamente, à paisagem. 

Por uma questão operativa, mas também por representar um caminho de arrumação e 

reflexão sobre a própria coleção, criamos duas subseções que ilustram de forma mais clara 

o conteúdo da coleção; a paisagem com arquitetura, onde se inserem os exemplares cujas 

imagens se referem a paisagens habitadas e construídas, seja pela presença óbvia da 

arquitetura, seja pela natureza transformada pelo homem. E, por outro lado, marinhas e 

paisagens fluviais por constituírem uma variante com características específicas dentro do 

domínio da paisagem. 

 A paisagem pode ser entendida, no contexto da pintura portuguesa, como um valor 

fortemente enraizado, na procura dos seus fundamentos, ou da recorrência do tema, 

encontramos a sua presença na pintura religiosa do século XVI, por exemplo, onde a 

paisagem servia de fundo para as encenações e narrativas abordadas. No entanto foi só com 

os pintores do Romantismo que ela tomou a importância de se bastar a si mesma, com 

uma espécie de individualidade vegetal191. O romantismo português e a geração de artistas 

reunidos em torno de Tomás da Anunciação (1818-1879), reivindicaram a consciência de 

um outro valor para a paisagem como entidade própria, empreendendo uma revolução no 

ensino das artes, levando os artistas para a rua, que trocavam as salas de aula, pela pintura 

do ar livre, em busca de uma verdade decalcada do real. Essas experiências porém 

rapidamente degeneraram numa imagética de pintura de género, onde interessava mais o 

habitante que a paisagem.  

 O início do pensionato e o envio dos estudantes para Paris, como complemento de 

formação, nos últimos vinte anos do séc. XIX, irá trazer à arte portuguesa e à pintura de 

paisagem um novo fôlego, e um novo impulso. A frequência da Escola de Belas Artes em 

Paris, e o interesse dos nossos estudantes pela prática ruralista da Escola de Barbizon irá 

                                                           
191 MACEDO, Diogo de – Carlos Reis: um paisagista. Lisboa: [Museu Nacional de Arte Contemporânea], 
1947, (Museum), p. 12. 
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trazer à paisagem a sua emancipação. Com o regresso dos bolseiros, nomeadamente de 

Marques de Oliveira e Silva Porto em 1879, assistir-se-á ao (re)início do culto da pintura 

de paisagem. Primeiro com a interpretação naturalista veiculada por estes dois pintores, 

mas continuada por vários artistas que recebiam os ensinamentos destes dois mestres no 

nosso país. A continuidade no envio dos pensionistas para Paris será outro fator 

determinante para a consolidação desta temática na pintura portuguesa. Ao lado passavam 

mais desapercebidas, mas não ignoradas, como veremos, as experiências mais 

fundamentalistas e radicais como o impressionismo e outras atualizações do discurso 

estético que daí derivaram.  

A influência de Barbizon estará na base da definição das gerações naturalistas em 

Portugal inaugurando um modo de pintar que permanecerá, com o apoio de uma burguesia 

pouco elucidada que, agradada com as propostas naturalistas, comprava as obras, 

contribuindo e fomentando a persistência de um imaginário sem precedentes na nossa 

história da arte. 

 

2.4.1 Paisagem com arquitetura 
 

 São várias as obras que relacionam a paisagem e a arquitetura na coleção de pintura 

FIMS, entre elas destacamos os três exemplares que a seguir apresentamos. Esta escolha 

justifica-se representatividade das obras a que associamos a informação que fomos 

recolhendo ao longo da investigação, informação essa que nos ajuda a clarificar o modo 

como foi sendo construída esta coleção.  

 A fig. 91 refere-se a uma pintura de Marques de Oliveira – Canal de Veneza – 

datada de 1877, correspondendo, portanto, ao período de formação no estrangeiro, como 

pensionista do Estado Português. A formação decorria em Paris, na Escola de Belas Artes e 

era complementada por um período de estudo em Itália. Marques de Oliveira desloca-se 

para Itália em Dezembro de 1876 e ali permanecerá todo o ano de 1977192, regressando a 

Paris, aos ateliers da Escola de Belas Artes em 1878, dando início à produção da prova 

                                                           
192 LEMOS, Maria da Assunção Oliveira Costa – Marques de Oliveira (1853-1927) e a cultura artística 
portuense do seu tempo, vol. I. Porto: [Edição do Autor], 2005, pp. 285-297.  
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final de pensionista, a enviar para Academia Portuense de Belas-Artes como conclusão do 

seu estágio parisiense – a pintura Céfalo e Prócris (1879). 

 Durante o período que permaneceu em Itália, Marques de Oliveira optou por 

entregar-se a si próprio, procurando conciliar a aprendizagem (…), com a prática da 

invenção e da reprodução, desenhando e pintando pelos museus, galerias, igrejas, praças 

e lugares de eleição - Roma, Veneza, Florença, Capri e outros locais.193.  

 Canal de Veneza terá sido oferecido a José Marques da Silva, verificando-se no 

verso a seguinte inscrição: Marques d’Oliveira / Canal de Veneza / 1877 / Ao meu amigo e 

colega / Marques da Silva / of. o autor/ 1º 1º 1925194. Trata-se de uma impressão de 

viagem que regista um trecho da cidade de Veneza, um registo rápido que transparece a 

vontade de fixar a mutabilidade da luz e da água, recorrendo a uma pincelada nervosa que 

se vai acumulando em texturas empasteladas, compondo uma imagem vibrante de um 

colorido intenso e luminoso. Prevalece o todo em detrimento das partes, onde importa mais 

a impressão geral e menos o pormenor. A mancha de cor define as formas, suprimindo a 

linha, evocando as pesquisas impressionistas. De certa forma verifica-se aqui uma 

atualização do vocabulário formal, distanciando-se do registo naturalista e compondo, por 

uma expressão modernizante, uma interpretação pessoal do lugar. 

 A fig. 92 reproduz uma paisagem da autoria de Carlos Reis (1863-1940), que 

estimamos que tenha sido adquirida por Amélia Lopes Martins, como já tivemos ocasião 

de referir anteriormente. O título da obra foi o resultado da nossa pesquisa, procurámos 

entre os locais de eleição de Carlos Reis a paisagem correspondente. Tratando-se de uma 

imagem bem caracterizada, não seria uma tarefa complicada. No entanto nunca é um 

percurso linear. Por volta do ano de 1915 Carlos Reis começa a trabalhar a paisagem da 

Lousã, motivado pela luz e as gentes, a Lousã revela motivos inspiradores de pintura195.  

A ligação do pintor com a Lousã revelou-se tão intensa que Carlos Reis adquire em 

1918196 um terreno onde irá construir uma casa e um atelier – Casal da Lagartixa – 

solidificando definitivamente a ligação com o local. Pesquisando por entre fotos e postais 

                                                           
193  LEMOS, Maria da Assunção Oliveira Costa – Op. Cit., pp. 287-288. 
194  V. vol. III, p. 7. 
195 REIS, Pedro Carlos Reis – Carlos Reis. [Lisboa]: ACD Editores, 2006. p. 182. 
196 REIS, Pedro Carlos Reis – Op. Cit., p. 196. 
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antigos daquele local, encontrámos uma imagem referente à antiga fábrica de papel de 

Prado, onde pavilhões industriais se misturam com estas duas edificações mais antigas, de 

construção vernacular que são retratadas na pintura.  

Os apontamentos biográficos e estudos referentes a Carlos Reis são bastante 

numerosos, o que nos permitiu percorrer com segurança a pesquisa pelas exposições, assim 

verificou-se que em 1915 surgiu uma obra, na Exposição do Grupo Ar Livre, com o título 

Fabrica Antiga do Prado197, título que não mais se repete em qualquer outra exposição, o 

que nos leva a pensar, quase sem margem para dúvidas, que se trata da obra constante da 

coleção FIMS. A pintura em causa (fig. 92) revela-nos uma paisagem, em registo ar-

livrista, expresso na atenção à luz e na recriação do ambiente daquele lugar, definida em 

pinceladas largas, curtas e um pouco empasteladas. A técnica é muito apurada, 

evidenciando-se na definição da vegetação, na escolha das cores, muito bem afinadas, e na 

grande atenção à construção dos vários planos que progressivamente vão perdendo a 

definição, conseguindo um efeito tridimensional raro.  

 Carlos Reis foi discípulo de Silva Porto e é na tipologia de paisagem que assume a 

verdadeira dimensão da sua influência, revelando uma grande sensibilidade, cultiva a ideia 

de paisagem decalcada do natural, em imagens miméticas, quase fotográficas, não fosse a 

expressividade da sua pincelada a denunciar a presença do autor. Com um domínio técnico 

exemplar, o tratamento da luz, e a vibração do colorido, protagonizam as suas criações.  

                                                           
197 REIS, Pedro Carlos Reis – Op. Cit., p. 372 e SAMPAIO, Albino Forjaz de (dir.) – Carlos Reis. Lisboa: 
Empreza do Diário de Notícias, 1931, fl. 9v. V. também vol. II, p.12. 

    
fig. fig. fig. fig. 91919191    Canal de Veneza, 
Marques de Oliveira, 1877 
Óleo s/ tela 
FIMS/ MSMS/ PAD-502 
 

fig. fig. fig. fig. 92929292    Fábrica Antiga do Prado, Lousã  
Carlos Reis, 1915,  
Óleo s/ madeira 
FIMS/ MSMS/ PAD-687 
 

fig. fig. fig. fig. 93939393    Caminho sob remadas,  
Júlio Ramos, ant.1936,  
Óleo s/ madeira 
FIMS/ MSMS/ PAD-506 
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O retrato foi outra categoria muito trabalhada por Carlos Reis, e muito apreciada 

pelo público. O pintor alcançou grande sucesso no mercado artístico, evidencia que se revê 

no grande número de exposições em que participou.  

 Júlio Ramos (1868-1945) é unanimemente referido como um paisagista. 

Frequentou a Academia Portuense das Belas Artes, onde foi discípulo de João Correia e de 

Marques de Oliveira, prosseguindo a sua formação na Escola de Belas-Artes em Paris, 

frequentando os ateliers dos pintores Jean- Paul Laurens, Benjamin Constant.  

O pintor desenvolveu uma linguagem própria, de interpretação naturalista, 

caracterizando-se pela abordagem melancólica e recolhida da paisagem, trabalhando os 

ambientes da luz crepuscular, construindo imagens de caracter intimista, reflexo de uma 

grande sensibilidade, mas também reveladora de um percurso solitário. Aproxima-se, por 

vezes, da linguagem veiculada por Cândido da Cunha, distanciando-se, no entanto, da 

vibração e a movimentação que emanam das paisagens daquele pintor. Júlio Ramos era 

referido como um pintor-poeta das tardes de outono, dos recantos sonhadores, das nuvens 

encasteladas, e das águas deslizantes ou adormecidas.198 

 Caminho sob ramadas (fig. 93) é representativo dessa melancolia, num caminho de 

aldeia granítica, uma personagem caminha, partilhando o protagonismo com a árvore que 

segura a ramada, e parece estar ali apenas por uma questão técnica, para conferir 

profundidade na diferenciação dos planos. Na verdade o protagonismo recai sobre as 

sombras de cor violeta que se espalham, configurando o volume e a textura do chão. E é 

nessa mancha violácea que se revê a inquietação da imagem e do pintor. Com pinceladas 

curtas e finas, empasteladas às vezes, define um quadro pequeno para ser visto de longe. 

Quando observado de perto, a multiplicidade de tons e os empastelamentos das tintas 

desfocam a nossa visão. Quando nos distanciamos, para trás, tudo faz sentido, as cores, os 

vários planos, a mancha do chão, e então iniciamos o movimento contrário ao da 

personagem representada na pintura que percorre o caminho sob as ramadas que, de costas, 

se afasta para longe, tal como nós, que para lermos o pequeno quadro também nos 

afastamos. 

                                                           
198 ALVARENGA, Kol de – “Homenagem ao Mestre-Pintor Júlio Ramos” (Rubrica “Vária”). In Portucale. 
Revista ilustrada da cultura literária, scientífica e artística, n.96, Porto: [s.n.], 1943, (Novembro/ 
Dezembro). 
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 O título – Caminho sob ramadas – advém da pesquisa pelos catálogos das 

exposições em que Júlio Ramos participou. Encontrámos um catálogo em particular, 

relativo a exposição de Júlio Ramos de 1936199, ocorrida no Salão Silva Porto que continha 

informação preciosa. O catálogo encontra-se anotado200 referindo que o quadro 

correspondente à entrada nº29 – Caminho sob Ramadas, foi adquirido por Marques da 

Silva, para além da anotação manuscrita junto desta entrada, existe um apontamento 

adicional, nas costas do catálogo, com a relação das obras vendidas naquela exposição e os 

respetivos compradores. O catálogo onde podemos encontrar esta informação consta da 

coleção de Ernesto Soares, de acordo com a informação descrita na base de dados da BA-

FCG.  

Ernesto Soares (1887-1966) foi professor, investigador, desenvolvendo o seu 

trabalho nas áreas da iconografia e da gravura. São conhecidos os seus estudos sobre a 

produção da gravura e da ilustração em Portugal. No entanto não podemos, nem devemos, 

concluir que estes apontamentos manuscritos, que constam do catálogo da exposição de 

Júlio Ramos, sejam da sua autoria. Outra atividade associada a Ernesto Soares é o 

colecionismo, pelo que pode ter adquirido o catálogo posteriormente, e pode nem ter 

assistido à exposição. Neste caso preferimos manter-nos cautelosos, não arriscando 

qualquer conclusão. 

O quadro pertencente à FIMS, da autoria de Júlio Ramos encontra-se assinado, não 

está datado, e a temática representada refere-se exatamente a uma ramada que sombreia um 

caminho de pedra. Iconograficamente corresponde à imagem sugerida pelo título que 

aparece no catálogo, e perante uma imagem tão real pensamos não restar qualquer dúvida 

que se trata da mesma pintura, levando-nos à conclusão que a pintura que terá sido 

comprada por Marques da Silva corresponda a este quadro (fig. 93).  

Há, no entanto, um interesse acrescido nesta constatação, a partir das anotações do 

catálogo desta exposição de Júlio Ramos, verificamos que Marques da Silva frequentava as 

exposições, já tínhamos verificado isso ao longo das informações disponibilizadas pelas 

                                                           
199 SALÃO SILVA PORTO – Quadros de Júlio Ramos. Catálogo. Porto: Salão Silva Porto, Abril de 1936.  
200  V. vol. II, p. 58. 
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agendas e cadernos de apontamentos201, no entanto este registo no catálogo revela-se mais 

afirmativo e reforça essa ideia de forma determinante. O episódio relativo ao quadro de 

José Malhoa, já aqui relatado, refere a compra de Gritando ao Rebanho em 1912. E agora 

nesta exposição verificamos, mais uma vez, de forma clara, que o arquiteto comprava 

pinturas. Marques da Silva terá sido colega, e provavelmente amigo de Júlio Ramos, 

primeiro no Porto, na Escola de Belas Artes, depois em Paris202, durante a formação 

complementar, e logo no ensino na Escola Faria Guimarães onde os dois foram 

professores203. Esta proximidade entre os dois autores suporia, numa primeira abordagem, 

pensar que Júlio Ramos teria oferecido a pintura ao arquiteto, como seria expectável. No 

entanto verificamos por este registo de compra que assim não foi, e a novidade desta 

informação reside justamente em descobrir que Marques da Silva, para além dos laços 

afetivos, ou exatamente por isso, comprava obras aos colegas e amigos pintores, e essa 

compra é produto de uma escolha e de uma vontade própria de adquirir os quadros. 

 

2.4.1.1 Aurélia de Sousa 
 

 Para conhecer a obra de Aurélia de Sousa (1866-1922) torna-se indispensável a 

visita á coleção da Casa Museu Marta Ortigão Sampaio, as pinturas ali expostas dão-nos 

conta da diversidade temática e da abrangência do espírito criativo da pintora. Os temas 

abordados são variados, desde a paisagem ao retrato, da natureza-morta, aos registos do 

quotidiano. O quotidiano tão característico das obras de Aurélia de Sousa, em interiores 

recolhidos, privados, mas também um quotidiano das cenas de exterior, letárgico e 

inebriante que nos embala. As manchas de cor são luminosas, filtradas, sombrias, intensas, 

vibrantes. Há um torpor e uma inquietação que nos atinge. E a alma se preenche, e suspira. 

                                                           
201  A título de exemplo verificamos que a agenda FIMS/ MSMS/ 4361.005 regista, no dia 12 de Março de 
1933: Fomos à exposição do Júlio Ramos e o teatro feitiço …V. SILVA, Júlia Lopes Martins Marques da – 
Agenda 1933. Fábrica de Fiação e Tecidos do Rio Vizela.1933, (FIMS/ MSMS/ 4361.005), V. vol. II, p. 33. 
202  V. Cronologia de autores, vol. II, p.10. 
203  Não conseguimos estabelecer na Cronologia de Autores, nem apurar as datas precisas para a presença de 
Júlio Ramos na Escola de Faria Guimarães, no entanto o texto de J. Moreira Fernandes refere que: Em 21 de 
Julho de 1938, ao atingir o limite de idade foi-lhe tributada grande homenagem em sessão pública e solene, 
realizada no Teatro de São João, sendo seguidamente, descerrada uma placa com um medalhão na sala 
onde professou o ensino, na Escola Faria Guimarães, fundição em bronze e da autoria do escultor Sousa 
Caldas - cf. SALÃO SILVA PORTO – Exposição Retrospectiva e de homenagem ao Mestre-Pintor Júlio 
Ramos. Porto: Salão Silva Porto, 1943, p. 59. 
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Todo o conjunto reveste-se de uma atemporalidade, não obstante revermos em muitas 

obras influências e referências evocadas; desde Whistler a Boeklin, de Dürer a Puvis de 

Chavannes, há um sentido de identidade e de família entre as imagens que caracterizam a 

obra de Aurélia de Sousa.  

 É neste conjunto denominado de Quotidianos204 que inserimos estas duas pinturas 

(figs. 94 e 95) que na verdade formam um só quadro, a frente e o verso da mesma tela. 

Revemos nestas imagens as características que fala Raquel Henriques da Silva, das cenas 

captadas na Casa, em interiores, mas também em exteriores, que suspendem a vida 

quotidiana nos seus múltiplos aspetos, nas tarefas domésticas, na aprendizagem das 

crianças, ou o tempo de ócio.  

A primeira pintura (fig. 94) refere-se a um recanto, provavelmente na Quinta da 

China, enquadrando uma construção, onde as telhas, a porta e as portadas da janela 

compõem um primeiro plano com grande definição e naturalismo, perdendo a clareza nos 

planos mais longínquos. O primeiro plano é dominado por uma mancha de sombra que 

serve de enquadramento para uma árvore que se encontra ao fundo. Revemos as cores 

vibrante de Aurélia de Sousa no tratamento dos paramentos dos muros, de rosas e violetas 

que vão desenhando a luz, em pinceladas expressivas. A particularidade desta encenação 

reside no balde de madeira que se encontra pousado no chão, mais ou menos central. É este 

objeto que nos informa que o lugar da pintura é habitado, alguém está para chegar, ou 

acabou de sair.  
                                                           
204  Quotidianos - Palavra emprestada de Raquel Henriques da Silva – cf. SILVA, Raquel Henriques da – 
Aurélia de Sousa, [Lisboa]: Círculo de Leitores, 1997, p. 66. 

   
fig. fig. fig. fig. 94949494    Paisagem com 
arquitetura 
Aurélia de Sousa, n. dat. 
Óleo s/ tela 
FIMS/ MSMS/ PAD-937 
 

fig. fig. fig. fig. 95959595    Á sombra  
Aurélia de Sousa, n. dat. 
Pastel seco s/ tela,  
FIMS/ MSMS/ PAD-937v 
 
 

fig. fig. fig. fig. 96969696    Á sombra,  
Aurélia de Sousa, 1900-10, Óleo s/ tela 
MNAC-MC_EXT204242 116 
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O verso da pintura apresenta-nos uma imagem executada a pastel seco sobre tela 

(fig. 95) remetendo-nos, quase de imediato, para o universo retratado nos seus quotidianos, 

nas cenas de exterior (fig. 96). A imagem encontra-se esbatida, perdeu a sua intensidade e 

desfocou-se pela volatilidade do material empregue. É possível, porém, numa leitura mais 

atenta encontrar os seus habitantes. No centro da composição duas personagens femininas 

sentadas num banco, provavelmente em ferro, recortando a paisagens por entre os vazios 

da estrutura. As duas personagens repousam junto a uma mesa e uma delas segura uma 

criança vestida de branco, que surge à altura do tampo da mesa. A vegetação, desenhada  

pelos troncos das árvores, estabelece o enquadramento e completa a encenação, num modo 

de fazer, de desenhar, e compor, muito familiar com a pintura a óleo, intitulada Á sombra 

(fig. 96). 

 Na primeira abordagem efetuada à pintura FIMS, a ambas as faces, verificou-se que 

não estava identificada, nem o título, nem a autoria. A pesquisa pela bibliografia relativa a 

Aurélia de Sousa, e em particular a pesquisa dos catálogos, que efetuámos por conta de 

uma outra existência da coleção de pintura da FIMS, também da autoria de Aurélia de 

Sousa, essa sim perfeitamente identificada (fig. 99), forneceu-nos os elementos que 

faltavam para decifrar estas informações. No livro de Raquel Henriques da Silva houve 

uma imagem em particular que nos cativou a atenção, a reprodução de uma fotografia205 

relativa à Exposição de Quadros de Aurélia de Sousa, uma exposição realizada em parceria 

                                                           
205 SILVA, Raquel Henriques da – Aurélia de Sousa. [Lisboa]: Círculo de Leitores, 1997, p. 19. 

    

fig. fig. fig. fig. 97979797    Exposição no Átrio da 
Misericódia,,,,1909    
Fotografia p/ b 
 
 

fig. fig. fig. fig. 98989898    Exposição no Átrio da 
Misericódia,,,,1909 (pormenor)    
Fotografia p/ b  
 
 

fig. fig. fig. fig. 99999999    Bébé e Lilita,  
Aurélia de Sousa, n.dat,  
Óleo s/ tela 
FIMS/ MSMS/ PAD-388 
 

fig. fig. fig. fig. 100100100100    Abstração (Maria),  
António Carneiro, n.dat,  
Óleo s/ madeira 
CAM/ 83P972 
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com a sua irmã Sofia Martins (1870-1960)206, Lucília Aranha Grave e Alice Grilo de Lima. 

Nessa fotografia (fig.97) podemos visualizar que a pintura a pastel (fig. 95) esteve exposta 

no Átrio da Misericórdia. Se observarmos bem, localizamos o referido pastel à esquerda da 

cabeça de Aurélia de Sousa (direita do observador).  

O processo de restauro das pinturas, levado a cabo pela FIMS, concluído em 2010, 

operou uma mudança neste quadro. Inverteu-se a posição da tela, colocando a pintura a 

óleo na frente, e o pastel no verso, que passou a estar oculto, mas protegido, dada a 

vulnerabilidade da camada cromática. Á época da exposição de 1909 o pastel constituía a 

frente do quadro, a moldura de enquadramento manteve-se a mesma, correspondendo 

aquela que é exibida na fotografia. Partindo do princípio que este seria o pastel que constou  

no Átrio da Misericórdia em 1909, fomos procurar o catálogo207. Ali podemos verificar, na 

secção que cabe a Aurélia de Sousa, na categoria de desenho a pastel, a entrada nº 87 – Á 

sombra, as outras duas obras constantes nesta categoria, apresentam títulos que não se 

coadunam com a natureza da temática abordada no pastel da FIMS. 

Associamos a esta pesquisa, pela identificação da obra e da sua autoria, um dado 

adicional já anteriormente referido. Entre as pinturas herdadas por Júlia L. M. Marques da 

Silva, dos bens de Amélia Lopes Martins, contava um pastel de Aurélia de Sousa208. 

Cremos que com esta última informação conseguimos reunir um conjunto significativo de 

dados que permitem validar, com segurança, a hipótese desta pintura a pastel seco (bem 

como a pintura a óleo que consta no verso da tela) ser da autoria de Aurélia de Sousa, 

correspondendo ao pastel - Á sombra – exposto, pela pintora, em 1909 no Átrio da 

Misericórdia. 

A fruição, e interpretação da obra de arte é operada pela informação que consta no 

quadro, mas é também o resultado daquilo que não vemos, do que está implícito ou 

sugerido. Na fig. 99 a arquitetura faz-se presente pela projeção da sombra que se inicia no 

plano horizontal, partindo dos pés das crianças, dobrando e subindo pela parede de fundo, 

                                                           
206  Ver também pintura FIMS/ MSMS/ PAD-390 da autoria de Sofia Martins de Sousa, V. vol. III, p. 17. 
207 Exposição de Quadros no Átrio da Misericórdia. Lucilia Aranha Grave. Alice Grillo de Lima. Sophia 
Martins (Souza). Aurelia de Souza. Catálogo. Porto: [s.n.], 1909, fl.3, V. vol. II, p.62. 
208  [Minuta] Relação dos bens móveis partilhados por morte de Amélia Lopes Martins. [Texto 
dactilografado]. 1944. 9 fls. FIMS/ MSMS/ 491, V. vol. II, p.46. 
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que denuncia a intensidade da luz do sol, mas também denuncia a parede de uma 

arquitetura indefinida, como o rosto das crianças, mas que está lá.  

Esta pintura de Aurélia de Sousa constitui um objeto de natureza diversa do 

anterior. Enquanto o pastel (fig. 95) se construía com o recurso à linha, nos perfis das 

árvores, delineados e ondulantes, ou no desenho da costa do banco, aqui convoca-se a 

mancha para definir os planos e as figuras. Enquanto as figuras que habitavam o jardim 

seriam personagens familiares, aqui estão desprovidas de expressão no rosto, em seu lugar 

uma mancha. As manchas vão compondo e justapondo, conformando uma composição de 

inspiração impressionista, arrojada, de exploração da luz, onde a sombra projetada nos 

informa da intensidade da luz, complementada pela vibração dos amarelos e verdes 

garridos que pintam a parede de fundo.  

O registo é muito rápido e empastelado, parecendo revelar a urgência de suspender 

o tempo e a mutabilidade da luz. Cremos que se trata de um exercício de experimentação e 

de exploração dos valores cromáticos e compositivos, mais que a preocupação em informar 

a realidade ou as personagens ali retratadas. É um registo que se aproxima na abstração, e 

na experimentação, à pintura de António Carneiro (1872-1930), intitulada Abstração 

(Maria) (fig. 100). A partir de um modelo familiar, a sua filha209, o pintor constrói um 

exercício de manchas, movimento, luz e sombra, para nos informar um tema que partindo 

de um referente real se converteu numa abstração, converteu-se numa pintura, num 

exercício pictórico. A pintura converteu-se na imagem da Maria, filtrada pela imaginação, 

e pela mão do pintor. António Carneiro é contemporâneo de Aurélia de Sousa, sendo um 

pouco mais novo, mas o que nos interessa destacar são as afinidades várias que a sua 

pintura estabelece com a de Aurélia, quer pelas temáticas, que pela forma de pintar.  

António Carneiro partiu para Paris no ano de 1897, a fim de completar a sua 

formação na Academia Julian, ali permanecendo até ao ano de 1899210. Aurélia de Sousa 

parte para Paris em 1899, com a intenção de aperfeiçoar as suas aptidões criativas e 

técnicas. Em algum momento pode ter-se cruzado com António Carneiro, nesse período 

                                                           
209 A rapariga é a filha de Carneiro, Maria Josefina, com quatro anos (…) - cf. RAMOS, Afonso – António 
Carneiro. Lisboa: Quidnovi, 2010, p. 67. 
210  RAMOS, Afonso – Op. Cit., pp. 36-37. 
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em que ambos frequentavam os ateliers da Academia Julian. Não sabemos se cultivaram 

algum tipo de relacionamento mas as semelhanças entre as duas abordagens são evidentes.  

A pintura de Aurélia de Sousa exibe no verso da tela uma inscrição, manuscrita, 

que refere: Bébé e Lilita, também aqui a pintora refugia-se em personagens familiares para 

transfigurá-las, a mesma transfiguração que o sol opera sobre os objetos que ilumina, 

revelando-os. O verso desta pintura contém, ainda, uma etiqueta onde se pode ler: 

Exposição de Homenagem / á grande artista / D. Aurélia de Souza / Da iniciativa da 

Camara Municipal do Porto / com a colaboração do engenheiro / Snr. Vasco Ortigão de 

Sampaio / e do pintor Júlio Pina. / Salão de Belas Artes do / Palácio de Cristal / Porto, 

Junho de 1936 / Quadro n.º 256.  

Para o entendimento global da informação que se encntra descrita na etiqueta, 

consultámos  o catálogo desta exposição, que aliás integra a biblioteca do arquiteto 

Marques da Silva, e verificamos que a entrada nº 256 refere o título – Creanças ao 

sol.(óleo)211, e mais se informa que a obra fora cedida para a exposição por Marques da 

Silva. É curiosa a alteração do título, estando inscrito no verso da tela, provavelmente pela 

mão de Aurélia de Sousa, o título - Bébé e Lilita. Essa modificação no título da camposição 

talvez tenha acontecido porque intensidade da luz, tão bem retratada e expressa nesta 

pintura, se impôs, onde a mancha escura da sombra projetada denuncia o sol que brilha 

ardentemente, talvez porque só a luz permite a definição das formas, talvez por isso se 

justifique a mudança de título. Ou porque o arquiteto, rendido às evidência, tenha 

transmitido essa informação, do novo título, aos organizadores da exposição. 

 

2.4.2 Paisagens fluviais e Marinhas 
 

A geografia e orografia, expressas nas características naturais do país, e a sua 

localização periférica, junto ao mar, atravessado por vários cursos de água, justificaria por 

si só a criação desta subsecção. No entanto o tema das marinhas, não foi um assunto 

explorado com a frequência e intensidade que se faria prever, perante as condicionantes 

                                                           
211 CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO – Exposição de Homenagem Póstuma á grande pintora D. Aurélia 
de Souza. Porto: Câmara Municipal do Porto, 1936, fl. 6v. V. vol.II, p.56. 
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naturais212. Do conjunto de pintores contemplados no núcleo de pintura FIMS, ou dos seus 

contemporâneos, que abordaram a temática das marinhas, destacam-se os nomes de 

António Carneiro, António Ramalho (1858-1916) ou José Malhoa.  

As paisagens fluviais constituiriam uma temática mais frequente, explorando a 

vertente pitoresca do tema. Na verdade os lugares marginais aos cursos de água apresentam 

maior diversidade de elementos a tratar que se tornam foco de atenção do pintor, trata-se 

de uma paisagem mais objetiva, por oposição ao mar, cujo movimento constante e a falta 

de referências dificulta, bastante, a sua suspensão na tela.  

O tema da água está bem representado na coleção FIMS, seja pelo número de 

exemplares, significativo quando revemos a totalidade das obras que compõem esta 

coleção, seja pelos autores que abordam a temática. Não sabemos se por coincidência, ou 

pela recorrência do tema nos autores a abordados, mas o que verificamos é que o tema da 

água acaba por estar bastante presente na coleção de pintura da FIMS. Não podemos 

excluir a hipótese de resultarem de uma escolha deliberada do compositor da coleção, 

afinal de contas, como vimos em Marques da Silva, enquanto pintor, a água acabava por 

ser um elemento muito presente, quer nas suas aguarelas, quer nos ambientes em que se 

movimentava, e para tal lembramos a proximidade da Casa da Torre, em Barcelos, com o 

rio. O rio Covo que foi por ele retratado em diversas aguarelas. 

Praia da Póvoa (fig. 102) constitui outro exemplar do conjunto de 7 pinturas, 

pertencente a coleção FIMS, da autoria de Marques de Oliveira. Não se trata de uma 

marinha, nem de uma paisagem fluvial, mas achámos que cabia nesta secção pela temática, 

constituindo uma derivação do tema das praias. A praia da Póvoa será um tema recorrente 

do pintor, local onde Marques de Oliveira passava muitas temporadas de veraneio, 

acompanhado, por vezes, de Silva Porto (1850-1893), companheiro de formação e amigo 

de pintor. O primeiro inventário elaborado pela FIMS denominava esta pintura de 

Estaleiro, as tábuas representadas à esquerda do barco, talvez justificassem essa 

caracterização. No entanto a pesquisa por outras obras de Marques de Oliveira, 

                                                           
212  VASCONCELOS, Flórido de – “Marinhas”. In CHICÓ, Mário Tavares – Dicionário da Pintura 
Portuguesa. Lisboa: Editorial Estúdios Cor, 1973, pp. 226-227. 
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nomeadamente as pinturas, mas também os cadernos de esquissos213 encaminharam a 

definição do título noutra direção.  

A partir dessa pesquisa, contatámos a Dra. Assunção Lemos214, trocando 

impressões sobre estas questões, concluindo que existia um conjunto de indícios que 

orientavam favoravelmente a consolidação da hipótese de se tratar de uma pintura 

desenvolvida na praia da Póvoa. O novo título atribuído à pintura, sugerido por nós, 

enriquece a leitura da obra e abre toda uma teia de relações, passíveis de serem 

estabelecidas com outras obras do autor. A pintura da FIMS não se encontra datada, pelo 

que este procedimento, de sugerir outra denominação, também contribui para integrar esta 

pintura em particular, de forma mais objetiva, na totalidade da obra de Marques de 

Oliveira.  

Trata-se de uma pintura a óleo sobre madeira, uma superfície mais dura e menos 

flexível, quando comparada com a tela, pelo que as pinceladas assumem maior 

expressividade. O tratamento do céu, por exemplo, alterna as pinceladas azuis com os 

vazios que revelam o suporte branco da pintura, criando um fundo de grande 

expressividade, muito movimentado, quase expressionista, onde o céu acaba por ganhar 

protagonismo. A própria posição do observador favorece esse destaque, colocando-se 

sobre a areia, num plano mais baixo que o barco, construindo uma imagem em contra-

picado, evidenciando também a presença do barco recortado contra o céu. Outra 

característica que se destaca desta composição é o tratamento da luz, compondo uma 

imagem de grande luminosidade, num contexto extremamente difícil, porque a areia clara 

opera um efeito de refleção da luz, de saturação dos motivos e da prórpia visão do 

observador, que fica fortemente condicionada.  

                                                           
213 Na Tese de Assunção Lemos estão reproduzidos vários exemplos de apontamentos e variações sobre o 
tema dominante das praias da Póvoa de Varzim, onde se pode constatar a familiaridade de abordagem e dos 
motivos retratados - cf. LEMOS, Maria da Assunção Oliveira Costa – Marques de Oliveira (1853-1927) e a 
cultura artística portuense do seu tempo, vol. III. Porto: [Edição do Autor], 2005.  
214 Maria da Assunção Oliveira Costa Lemos - Investigadora e docente, realizou a sua Tese de doutoramento 
sobre o pintor Marques de Oliveira, desenvolvendo um estudo exaustivo e bastante completo sobre a obra do 
pintor, a sua vida, a carreira docente e o posicionamento deste no mercado artístico da sua época - cf. 
LEMOS, Maria da Assunção Oliveira Costa – Marques de Oliveira (1853-1927) e a cultura artística 
portuense do seu tempo, 3 vols. Porto: [Edição do Autor], 2005. Dissertação de Doutoramento em Ciências 
da Arte, apresentada à Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, sob a orientação de Prof. Dr. 
Agostinho Rui Marques de Araújo. 
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As pinceladas expressam um registo rápido que transporta algumas lições 

impressionistas, como sejam o recurso a manchas empasteladas de cor, que vão definindo 

os vários planos e elementos que compõem a encenação, com a preocupação de registar a 

luz daquele ambiente. As figuras representadas nesta praia, definidas por duas ou três 

manchas de cor, integram a composição para conferir escala ao desenho, alterada pelo 

plano contra-picado, mas também com o propósito de humanizar e caracterizar o lugar. 

Trata-se de um registo muito mais dinâmico, por comparação com as outras pinturas da 

coleção FIMS da mesma autoria, e o seu interesse reside, exatamente, no caracter 

excecional desta pintura. 

 A pintura de José Júlio de Sousa Pinto (1856-1939) – Lavadeiras no riacho-Cenas 

da Bretanha (fig. 101) – corresponde a outra das pinturas que abordam esta temática da 

água, da paisagem fluvial. A encenação decorre na localidade de Pont-Scorff, em 

Morbihan, junto ao rio Scorff. Este local foi frequentado por Sousa Pinto, são muito 

frequentes as referências a esta povoação bretã no conjunto da obra do pintor215. Ali 

encontraria os motivos e os ambientes da sua eleição para a composição das suas pinturas. 

Sousa Pinto fez a sua formação no Porto, entre 1870 e 1878, e partiu para Paris, 

como bolseiro do estado, em 1880, completando ali a sua formação como discípulo de 

Alexandre Cabanel (1823-1916). As suas participações no Salon, premiadas e com grande 

sucesso comercial, abriam o caminho a uma carreira francesa, cultivando a sua preferência 

pela paisagem e pela Bretanha, como motivos de inspiração para os seus quadros. Não 

                                                           
215 SANTOS, Aida Alves de Oliveira – José Júlio de Souza Pinto: na Bretanha, vol. 1. Porto: [Edição do 
Autor], 2011, p. 44. 

   
fig. fig. fig. fig. 101101101101    Lavadeiras no riacho. 
Cenas da Bretanha,  
José Júlio Sousa Pinto, n. dat.,  
Óleo s/ madeira 
FIMS/ MSMS/ PAD-508 
 

fig. fig. fig. fig. 102102102102    Praia da Póvoa  
Marques de Oliveira, n. dat. 
Óleo s/ madeira 
FIMS/ MSMS/ PAD-503 
 
 

fig. fig. fig. fig. 103103103103    A barca,  
João Augusto Ribeiro, n. dat.,  
Óleo s/ madeira 
FIMS/ MSMS/ PAD-507 
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deixando, contudo de regressar a Portugal por diversas vezes, onde expôs com alguma 

assiduidade, ao mesmo tempo que a viagem enriquecia o seu vocabulário formal com as 

imagens do seu país de origem. Sousa Pinto foi um naturalista que se deixou alcançar pelo 

efeito secundário do impressionismo.216 Revemos nas suas pinturas as influências de Jules 

Breton ou de Jules Bastien-Lepage (1848-1884), nas temáticas abordadas por estes 

pintores, nos equadramentos e na familiaridade da paleta de cores, que em Sousa Pinto 

assumia variantes, ora contida em tonalidades mais neutras, dos tons da terra, ora de uma 

cor vibrante e luminosa, faceta que se revelou referencial na obra de Sousa Pinto. 

A temática das lavadeiras, motivo da pintura FIMS, constitui uma tema recorrente 

na obra de Sousa Pinto, explorando as potencialidades lumínicas dos reflexos da água. Ao 

mesmo tempo contrói uma paisagem habitada por figuras características daquele local, 

explorando também a vertente pitoresca dos costumes e da pintura de género. As minhas 

predilecções artísticas foram sempre, e são ainda, o campo e tudo o que se refere aos 

camponeses.217 

Em Lavadeiras no riacho – Cenas da Bretanha verificamos uma grande 

expressividade na pincelada movimentada e rápida. A profundidade da encenação, e a 

distinção entre os vários planos é enfatizada pela gradação da espessura da mancha / 

pincelada. A pincelada é mais rugosa e empastelada no primeiro plano, diluindo-se, e 

ficando mais lisa, nos planos posteriores. A intensidade e pureza das cores acompanha esta 

gradação. As figuras que compõem a cena representada são definidas pela justaposição, à 

maneira impressionista, de várias pinceladas, de diversas cores, que vão formando um 

padrão até definirem o objeto da representação.  

 A água, em primeiro plano, é definida por uma infinidade de cores, desde o 

amarelo ao azul, do rosa ao verde, do violeta aos tons castanhos, consolidando, por este 

processo, e mistura de cores, uma das características mais identitárias da obra de Sousa 

Pinto. 

                                                           
216 FRANÇA, José Augusto – A arte em Portugal no século XX (1911-1961). Lisboa: Bertrand, 1985. p. 50. 
217 Palavras de Sousa Pinto, escritas numa carta enviada a Joaquim Costa - cf. COSTA, Joaquim – “O Pintor 
Souza Pinto”. In Boletim do Salão Silva Porto. Revista Mensal de Arte e Arqueologia, n.5, Porto: Salão Silva 
Porto, Maio de 1939, p. 10. 
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Sousa Pinto conta, por suas palavras, a tomada de consciência da sua capacidade 

plástica, assumindo, através dessas declarações, a sua condição de artista como uma 

consequência natural de um caminho que cedo se desenhou218. O que gostaríamos de 

destacar destas declarações, aparte da construção mítica em torno da sua vocação artística, 

é a intensidade do discurso, e a forma como a sua descrição constrói a imagem, numa 

linguagem muito visual, se assim se pode dizer. A forma como Sousa Pinto descreve a 

cena que lhe entrava pelos olhos, através da janela, que o separava da paisagem, e como foi 

composto o quadro mental, baseado numa memória, transformado por anos de maturação e 

trabalho sobre a pintura, revela muito daquilo que se revê na pintura o autor. O brilho, o 

colorido, a doçura e a intensidade com que sente o espetáculo da natureza, o olhar 

surpreendido e uma grande vivacidade transmitida na expressividade da sua obra. 

Há uma espontaneidade nessas palavras que se revê na obra de Sousa Pinto. Uma 

obra naturalista assente numa técnica meticulosa, dominada para responder com eficácia 

aos naturalismos que vai pintando, mas capaz de nos surpreender pela espontaneidade que 

emana das suas imagens, e rapidamente nos ocorre a palavra autenticidade. 

 Já aqui falámos de João Augusto Ribeiro, e voltamos ao autor a propósito desta 

paisagem de mar - A Barca (fig. 103) - por constituir um exemplar de interesse no contexto 

da obra do autor e também na coleção FIMS.  

 A encenação localiza-se junto ao mar, mas não será uma marinha, a barca 

abandonada, junto aos rochedos, assume-se como um elemento visual concreto, e torna-se 

objetivamente o centro e o tema da composição. A exploração pitoresca do barco 

degradado, das texturas da madeira, a sua posição antinatural, desvia toda a atenção do 

observador sobre o mar, tratado como um pano de fundo. Nem o branco da espuma parece 

se movimentar. 

                                                           
218 (…)tendo eu sido incumbido de embalar o meu irmãozinho Alberto, que foi o futuro pintor Alberto Pinto, 
deparou-se-me diante da minha janela um espectáculo que nunca mais esqueci: o sol poente acabava de se 
descobrir e dava de chapa sobre o monte coberto de giestas em flôr. Uma música regimental, que regressava 
duma festa de aldeia, atravessava o monte. Os instrumentos metálicos em que se reflectia o sol, a reluzirem 
por entre aquelas giestas amarelas, os sons que o vento acentuava ou diminuia, toda esta poeira de oiro me 
entrou nos olhos com uma tal intensidade, que, extático, me senti mil vezes compensado da maçada de 
embalar o pequeno! Creio firmemente que, a partir daquele momento, ficou traçado o caminho que eu devia 
seguir - cf. COSTA, Joaquim – “O Pintor Souza Pinto”. In Boletim do Salão Silva Porto. Revista Mensal de 
Arte e Arqueologia, n.5, Porto: Salão Silva Porto, Maio de 1939, p. 10. 
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 João Augusto Ribeiro é referido, pela crítica da época, como um artista racional, 

com tendencia a inteletualizar a linguagem plástica, pela sua meticulosidade, mas aqui, 

nesta pintura, vai um pouco mais longe em expressividade. Fernando Pamplona refere que 

a abordagem da paisagem em J. A. Ribeiro veicula interpretações com laivos 

impressionistas219. A paisagem retratada assume, aqui e ali, vestígios desse modo de fazer 

a que se referia Fernando Pamplona, desde o uso da mancha para definir o volume e os 

objetos, ao recurso a uma cor mais saturada que se vai acumulando ao ritmo da pincelada 

rápida e movimentada, explorando o efeito da luz. 

O que é verdadeiramente interessante nesta pintura, no nosso entender, é a divisão 

que se estabelece, na horizontal, entre o plano superior - objetivo e figurativo; e o plano 

inferior - abstratizante e expressivo. Assistimos a uma gradação na definição da imagem, 

como um filtro que desenrola sobre o quadro, desfocando-o progressivamente, de cima 

para baixo. A presença da sombra no canto inferior direito domina toda esta metade 

inferior como uma presença perturbadora que ameaça contaminar toda a pintura. Por outro 

lado os rochedos expressam uma movimentação expressionista mais intensa que a própria 

água. O pintor desenvolve uma exploração pictórica e cromática, na materialização dos 

rochedos, de rara experimentação no conjunto da sua obra. 

A dualidade desta imagem reside no impulso naturalista, na escolha de um motivo 

tão pitoresco para o centro da pintura, e na experimentação abstratizante, na definição dos 

rochedos, que nos mostra uma outra faceta de João Augusto Ribeiro, mais inquieta e 

menos controlada, mais expressiva e estimulante. 

O arquiteto Marques da Silva visita a exposição de João Augusto Ribeiro, em 1927, 

que ocorreu no Salão Silva Porto. Numa das suas anotações de agenda220 manifesta 

interesse numa pintura deste autor, referindo o preço e uma apreciação qualitativa.  

Seguindo este indício, procurámos o catálogo correspondente à exposição221 de 

1927, na tentativa de verificar a correspondencia com alguma das duas obras que constam 

                                                           
219 PAMPLONA, Fernando de – Dicionário de pintores e escultores portugueses ou que trabalham em 
Portugal. [Porto]: Livraria Civilização Editora, 1987, vol. V. p.51. 
220 Fui ver a exposição do J. A. Ribeiro. Tinha um quadro de 1200$00 que não era mau - cf. SILVA, José 
Marques da - Agenda (mesa).1927, (FIMS/ MSMS/ 0588), V. Vol. II, p. 31. 
221  SALÃO SILVA PORTO – João Augusto Ribeiro. Exposição de quadros no Salão “Silva Porto”. 
Catálogo. Porto: Salão Silva Porto, 1927. 
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do núcleo de pintura da FIMS, da autoria de J. A. Ribeiro. Ali encontramos apenas uma 

pintura que responde ao preço indicado na agenda – Camponês minhoto. Sobre esta 

temática não existe qualquer pintura do autor na coleção FIMS. No entanto este constitui 

mais um dado indicativo sobre a frequência das visitas de Marques da Silva ao circuito das 

exposições, nomeadamente ao Salão Silva Porto. O apontamento na agenda referente ao 

preço e à sua apreciação, mesmo que muito breve, também denuncia, de certa forma, a 

procura, e a possibilidade da compra. 

 Cândido da Cunha (1866-1926) é outro dos pintores contemplados na coleção de 

pintura FIMS, é também um autor que procurava nestes ambientes contaminados pela 

água, fonte de inspiração e motivo para ilustrar as suas pinturas. 

 O percurso de formação de Cândido da Cunha é similar a tantos outros dos autores 

representados aqui, nesta coleção de pintura. A sua formação decorre entre os anos de 1883 

e 1895, na Escola de Belas Artes do Porto. Em 1883222 apresenta o requerimento para 

frequentar os curso de Desenho Histórico e de Arquitetura. Finalizado o curso de Desenho 

Histórico, solicita em 1889 a permissão para frequentar o curso de Pintura Histórica. 

Termina a sua formação no Porto no ano lectivo de 1894/ 1895, completando os cursos de 

Pintura e Arquitetura, tendo frequentado também o curso de escultura. Dos professores que 

orientaram a sua formação no Porto, destacamos João António Correia223, Marques de 

Oliveira ou o arquiteto Geraldo Sardinha. 

                                                           
222  Escola Superior de Belas-Artes do Porto / Processo do aluno / António Cândido da Cunha. 1883 - 1894. 
26f. 
223  João António Correia (1822-1896) é uma referência recorrente na formação destes autores. Professor de 
Pintura Histórica na Academia Portuense das Belas-Artes, entre 1857 e 1896, J. A. Correia seria nomeado 
diretor da APBA em 1882. Para além de retratista foi um exímio desenhador. Foi considerado um renovador 
no seu magistério, essencialmente pela questão metodológica e ideológica, propondo um modelo de abertura 

   
fig. fig. fig. fig. 111100004444    Paisagem,  
Cândido da Cunha, 1904,  
Óleo s/ madeira 
FIMS/ MSMS/ PAD-926 
 
 

fig. fig. fig. fig. 111100005555    Margens do Águeda,  
Marques de Oliveira, 1904,  
Óleo s/ madeira 
Coleção particular 
 
 

fig. fig. fig. fig. 111100006666    Cândido da Cunha.  
Uma lição no campo 
Fotografia P/ b 
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 Em 1896 vai para Paris, com o apoio do Rei D. Carlos, onde permanece por dois 

anos, completando a sua formação224, frequentando os ateliers de Jean Paul Laurens e 

Benjamin Constant. 

 Em Paris, Cândido da Cunha irá integrar um grupo numeroso, e significativo, de 

estudantes portugueses que, à época, se encontrava a estudar naquela cidade. Entre os 

muitos estudantes e ilustres de diversas áreas disciplinares, referimos os nomes de Teixeira  

Lopes, Fernandes de Sá, Marques da Silva, Carlos Reis, Veloso Salgado, José de Brito, 

António Carneiro, Júlio Ramos e Ventura Terra225. Uma geração de excepção que irá  

 marcar, sem dúvida, a criação artística na arte portuguesa. Corresponde ao período em que 

Portugal ali manteve o maior núcleo de artistas, homens de ciência e literatos. 

Pensionistas do Estado, bolseiros de mecenas e não pucos a expensas próprias ali 

viveram.226 

 Nas palavras de Joaquim Lopes, Cândido da Cunha evidencia uma organização de 

paisagista, patente em múltiplas imagens que criou. Sendo que as une um sentido de 

identidade, e de caracterização, que espelha uma pesquisa individual na consolidação de 

uma maneira de pintar muito particular. 

 A paisagem pertencente à coleção FIMS, da autoria de Cândido da Cunha (fig. 

104), muito provavelmente, se refere a uma interpretação de um trecho das margens do rio 

Águeda, para Cândido da Cunha não há como o Agueda outro rio em Portugal cujas 

margens lhe offereçam mais belos motivos picturaes.227  

Na pintura de C. da Cunha que agora abordamos, podemos verificar que o autor 

explora muitos dos aspetos que são recorrentes no conjunto da sua obra. Aspetos como a 

luz, e as suas transições, a desmultiplicação do reflexo da água, a peculiaridade da luz 

                                                                                                                                                                                

à criação individual, assente na valorização do desenho como base que analisa e estrutura a criação artística. 
Artistas como Soares do Reis, Silva Porto, Marques de Oliveira, Artur Loureiro, Henrique Pousão, Sousa 
Pinto ou José de Brito, entre outros, revêm em J. A. Correia a figura do Mestre - cf. VASCONCELOS, Artur 
– Mestre João António Correia (1922-1896): entre a construção académica e a expressão romântica. Porto: 
[edição do autor], 2009. 
224  Portaria: Determina que Cândido da Cunha seja mandado estudar em Paris. (BPMP/MA-Cândido da 
Cunha-III-1-4), V. vol. II, p.55. 
225  LOPES, Joaquim – “Cândido da Cunha”. In MUSEU. Revista de Arte, Arqueologia, Tradições, n.º 6, Vol. 
III, Porto: Círculo Dr. José de Figueiredo, Junho de 1944, pp. 84-86. 
226  LOPES, Joaquim – Ibidem. 
227  LOBO, Luiz – “A Sexta Exposição de Bellas Artes na Galeria da Misericórdia”. In Arte, n.º 15, Porto, 
Marques de Abreu, Março de 1906. 
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crepuscular e um sentir bucólico que se revê num certo apaziguamento da imagem. Não 

obstante tratar-se de uma pincelada empastelada, ela é cuidadosamente afagada para 

transmitir uma linearidade, que evidencia a horizontalidade da paisagem e o espelho da 

água. Esse esforço de nivelamento da camada pictórica é tanto mais evidente, quando 

confrontado com a movimentação do pincel expressa no céu. As cores transformam-se 

numa “só”, entre gradações e transições tonais subtis, consolidando uma atmosfera 

homogénea, em tons laranja e rosa caracterizando o ambiente crepuscular.  

Esta paisagem da FIMS é uma encenação muito estável, mas a obra de C. da 

Cunha, apresenta, não raras vezes, a contínua mutabilidade da natureza228, em ondulações, 

e outros movimentos do pincel, transfigurando-a em dramatização, para o que muito 

contribui o recurso aos tons alaranjados e avermelhados, as sombras, ou a luz ténue e 

obscurecida de um sol poente. O pintor veicula uma visão intimista nas paisagens que 

retrata, através de uma interpretação naturalista, mas que constrói um caminho individual. 

 O sentido identitário da obra de Candido da Cunha é tão mais evidente quando 

colocamos ao lado a pintura de Marques de Oliveira (fig. 105), intitulada Margens do 

Águeda. Ambas as pinturas, a de Cunha e a de Oliveira, apresentam a data de 1904, 

referindo-se, sem dúvida, ao mesmo trecho de paisagem, referindo-se ao mesmo lugar.  

 Já sabemos que Candido da Cunha foi discípulo de Marques de Oliveira, e essa 

condição de aprendiz, em relação ao mestre, é permanente. O relacionamento entre os dois 

era muito próximo, e podemos verificar isso, por exemplo, na troca de correspondência 

realizada entre ambos aquando da estadia de C. da Cunha em Paris. Essa documentação 

está disponível na BPMP, nos espólios pessoais de ambos os pintores, cujos objetos e 

documentos foram consultados por nós, como forma de entender estes personagens.  

 É interessante verificar que de uma paisagem para a outra há uma simplificação e 

um caracter bidimensional que se verifica em C. da Cunha, quando comparada com 

Marques de Oliveira. Na obra do mestre é evidente a versão naturalista do lugar, com 

atenção aos pormenores, mais minuciosos, num esforço de mimetismo com o real. O 

sentido de profundidade é melhor definido e a imagem reveste-se de uma dimensão 

                                                           
228  COSTA, Joaquim – “Cândido da Cunha”. In SALÃO SILVA PORTO – Exposição da obra do falecido 
pintor Candido da Cunha. Porto: Salão Silva Porto, Novembro de 1926, p. 6. 
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tridimensional que não se revê em C. da Cunha. Na obra do aprendiz há uma maior atenção 

em transmistir uma determinada atmosfera e coloração, em detrimento do pormenor, o 

pintor escolhe o global. 

 Sabemos que ambos os autores eram cultores da pintura ao ar livre, na fig. 106 

podemos ver Cândido da Cunha no terreno a dar uma lição a um colega, e não é difícil 

imaginarmos que estariam os dois, Marques de Oliveira e C. da Cunha, a pintarem, lado a 

lado, a mesma paisagem. Até porque são notórios os sinais de contágio, veja-se, por 

exemplo, a mancha ocre à esquerda de ambas as composições, a denunciar a existência de 

um planalto de terra batida no local. Ou o desenho dos limites da mancha de vegetação que 

serve de pano de fundo em ambas pinturas. Estas observações e a constatação desta 

possibilidade é reveladora do processo de trabalho dos pintores. 

 Não sabemos se esta pintura terá sido comprada pelo arquiteto Marques da Silva, 

ou se resultou de uma oferta. Encontrámos, todavia, um caderno de apontamentos, datado 

de 1908229, onde se verifica uma espécie de listagem de receitas e despesas do arquiteto. 

Nesses apontamentos podemos verificar que se encontram registadas as despesas 

efectuadas por compra de quadros de alguns pintores. Não se referem os títulos das obras, 

apenas o nome dos autores, entre as nomes de Salgado e uma aguarela de José de Brito, há 

uma referência a um quadro de C. da Cunha. Pela data dos apontamentos (1908) e a data 

da paisagem (1904), anteriormente abordada, podemos colocar a hipótese, ainda que vaga, 

deste apontamento correponder à compra da paisagem de Cândido da Cunha, a mesma 

paisagem que acabámos de analisar, até porque esta é a única obra daquele pintor que 

consta da coleção da FIMS, atualmente. 

 A pintura que a seguir apresentamos (fig. 107), constitui uma abordagem 

particularmente distinta das outras que têm vindo a ser trabalhadas nesta secção dedicada 

às paisagens fluvias e marinhas. Quer seja por se tratar de uma marinha, mas também por 

se verificar, no registo naturalista, a ausência das figuras, e dos objetos, que normalmente 

habitam estas paisagens e que imprimem, muitas vezes, um cunho pitoresco às encenações 

que, desse modo, se aproximam à pintura de género. 

                                                           
229  SILVA, José Marques da - Caderno de Apontamentos. 1908 (FIMS/ MSMS/ 0568), V. vol. II, p. 29. 
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 Abel Cardoso (1877-1964) formou-se na Escola de Belas Artes do Porto entre 1889 

e 1895, onde foi discíplulo de João António Correia e de Marques de Oliveira. Seguindo 

para Paris, em 1896, frequentou a Academia Julian, e subsequentemente a École Nationale 

des Beaux Arts, frequentando os ateliers de Benjamin Constant, Jean Paul Laurens e de 

Gerôme. Em 1898 cumpre uma estadia no Brasil, regressando a Portugal no final desse 

ano, instalando-se na cidade de Guimarães. Será professor do ensino industrial, naquela 

cidade, durante alguns anos, mudando-se para Lisboa, onde permanece entre 1931 e 1947 

no exercício do magistério. Após a aposentação há o regresso ao Minho, à aldeia de S. 

Martinho de Gondomar. 

 O conjunto da obra pictórica de Abel Cardoso contempla, essencialmente, duas 

vertentes, o retrato e a paisagem. O pintor seria o autor de um retrato de Marques da Silva, 

que se encontra na galeria dos retratos na Sociedade Martins Sarmento230, encomendado 

pela direção, em reconhecimento dos serviços prestados pelo arquiteto à SMS. O projeto 

para a sede da Sociedade Martins Sarmento, em Guimarães, foi levado a cabo por Marques 

da Silva, entre 1900 e 1908, desenvolvendo o projeto e a construção de uma primeira parte 

do edifício. Sendo que a segunda parte do edifício, retomada a construção em 1934, 

prolongar-se-ia para além do desaparecimento do arquiteto, em 1947231.  

 Uma das particularidades do edifício sede da SMS é que este constituiu o palco 

para uma colaboração entre os dois autores, Marques da Silva e Abel Cardoso. O pintor 

seria o responsável pela pintura decorativa dos nichos localizados no interior dos vãos 

resultantes da arcada do andar nobre, na fachada principal do edifício; alargando a sua 

participação à decoração do interior do salão nobre. 

Ao contrário do retrato, onde Abel Cardoso pode ser considerado um pintor regular, 

respondendo às encomendas com um registo linear e inexpressivo, absolutamente 

bidimensional, numa resposta quase elementar, na paisagem podemos dizer que o pintor 

vai mais longe. As paisagens de Abel Cardoso são, em muito casos, expressivas, 

denunciando uma sensibilidade que não se revê nos retratos, como se uma tipologia fosse a 

                                                           
230  O retrato de Marques da Silva, da autoria de Abel Cardoso é inaugurado em 1937, com a colocação da 
pintura na galeria dos retratos da SMS - cf. CARDOSO, António – O Arquitecto José Marques da Silva e a 
arquitectura no &orte do País na primeira metade do séc. XX. Porto: FAUP Publicações, 1997, p. 321. 
231  CARDOSO, António – Op. Cit., pp. 311-322. 
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antítese da outra. Como se o retrato fosse feito por obrigação e a paisagem o espaço para a 

libertação. São dois registos quase antagónicos. 

A marinha de Abel Cardoso (fig. 107) constitui um exercício mimético daquela 

paisagem que é suspensa para ser registada. O constante movimento do mar traz consigo a 

condição de inconstância que dificulta a estabilização das formas e das linhas para registar 

num qualquer suporte. Podemos pensar no recurso à fotografia como meio auxiliar, no 

entanto ao analisar a imagem que se apresenta final, esta parece ter sido executada ao vivo. 

A caracterização das ondas, e do seu movimento, da espuma materializada por 

empastelamento em tons de branco, a notícia das algas que enrolam com a rebentação, 

corresponde a uma imagem muito real desta natureza.  

Esta obra foi apresentada numa exposição em 1923, no Átrio da Misericórdia, na 

cidade do Porto232. Ali podemos constatar a reprodução de um pormenor desta pintura, 

informação que serviu para fixar o título do quadro no inventário da coleção de pintura 

FIMS. Outra particularidade deste catálogo é que se faz acompanhar de um texto da autoria 

de Raul Brandão. Em apreciação às praias de Abel Cardoso, o escritor refere: 

Efectivamente é o pedaço maravilhoso da costa de Caminha a Viana que desfila deante de 

mim com os seus castelos, roídos pelo salitre e doirados pelo sol, as suas ondas dum verde 

que se trespassa de luz e a crista já cheia de espuma a desabar, as suas névoas que dão 

aos poentes uma amplidão e uma vida extraordinárias, as areias côr d’oca molhada onde 

                                                           
232 Exposição de Pintura - de Abel Cardozo: Catálogo Ilustrado. [Guimarães]: Tipografia Minerva 
Vimaranense, 1923, V. vol. II, p. 69. 

    

fig. fig. fig. fig. 107107107107    As    Ondas (Cabedelo),  
Abel Cardoso, 1917, Óleo s/ tela 
FIMS/ MSMS/ 395 
 
 
 

fig. fig. fig. fig. 108108108108    Biblioteca de Serralves, 
n. dat. 
Fotografia p/ b 
FIMS/ MSMS/ Foto023 
 
 

fig. fig. fig. fig. 109109109109    Biblioteca de 
Serralves, 
(pormenor) 
n. dat. 
Fotografia p/ b 
FIMS/ MSMS/ Foto023 
 

fig. fig. fig. fig. 110110110110    Canto do meu 
atelier,  
Abel Cardoso, n. dat.,  
Óleo s/ tela 
SMS/ 166 
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a tinta azul empoça, o farol de Montedôr, e a larga paisagem, vêrde para o sul, rôxa e 

diáfana para o norte – os mil aspectos, enfim, da praia, do mar e da costa minhota.233  

Não obstante a constatação do talento natural para a escrita, a apreciação de Raul 

Brandão é bastante entusiasta, mas também exprime a capacidade de comunicação que a 

paisagem em Abel Cardoso possui. O escritor refere ainda Abel Cardoso como um pintor 

regionalista e um poeta que ama e pinta a província onde nasceu. Às vezes sonha-a. E 

achamos que é aqui que reside a particularidade desta marinha - a surpresa. 

 Este retrato do mar de Cabedelo surge retratado numa outra pintura de Abel 

Cardoso – Canto do meu atelier (fig. 110) – e não deixa de ser curioso que sendo o retrato 

do atelier uma espécie de autorretrato do artista, de afirmação da sua dimensão criativa, o 

pintor tenha escolhido justamente esta pintura para integrar aquela representação, 

evidenciada pelo tom azul, dominante, da cor das paredes. Talvez para ele, como é para 

nós, As ondas fosse um quadro especial / excepcional, no conjunto da sua obra. 

 A exposição de 1923 foram exibidas duas obras que nos interessaram 

particularmente. Impressão (&o Ave) e As Ondas(Cabedelo)234. Sobre a primeira cremos 

que pode ter sido adquirida pelo arquiteto na sequência desta mesma exposição. Por esta 

altura decorria o projeto da Sociedade Martins Sarmento, Abel Cardoso colaborava no 

projeto concebido por Marques da Silva, seria de esperar que proximidade entre dois 

autores despoletasse o interesse na exposição.  

A marinha exibe no verso da moldura uma etiqueta com a seguinte inscrição: 

26|214 / Ondas / Conde de Visela. Este indicador orienta a hipótese do quadro ter sido 

propriedade do Conde de Vizela. 

Marques da Silva elaborou e acompanhou os projetos para os dois condes de 

Vizela, Diogo José Cabral Júnior (1864-1923), 1.º Conde de Vizela e Carlos Alberto 

Cabral (1895-1968), 2.º Conde de Vizela. Para o primeiro colaborou no projeto do Palácio 

Conde de Vizela235, entre 1920 e 1923, no edifício-quarteirão limitado pelas ruas Cândido 

dos Reis e Conde de Vizela, às Carmelitas, no Porto. Para o segundo Conde de Vizela, 

                                                           
233 BRANDÂO, Raul – “Abel Cardozo”. In Exposição de Pintura - de Abel Cardozo: Catálogo Ilustrado. 
[Guimarães]: Tipografia Minerva Vimaranense, 1923, V. vol. II, p. 5. 
234 Impressão (&o Ave) é uma pintura de Abel Cardoso que faz parte da coleção FIMS, V. vol. III. p. 18. 
235 CARDOSO, António – Op. Cit., pp. 291-297. 
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Marques da Silva desenhou o projeto para a Casa de Serralves, um projeto aditivo de 

vários nexos. Um processo longo que, entre projeto e construção, levaria quase 20 anos a 

concluir (1925-1943)236. 

 A informação disponível sobre a Casa de Serralves, e o modo como foi habitada, é 

muito contida, sabemos que a casa estaria apta a ser habitada a partir de 1940, sendo que a 

vistoria final ocorre no ano de 1944237. Cremos que será por esta altura (anos 40) que terá 

sido efetuada a fotografia sobre o interior da biblioteca da casa de Serralves, 

correspondente à fig. 108. Ali podemos verificar, na escada de acesso ao passadiço do 

nível superior, o quadro de Abel Cardoso fixado na parede (fig. 109). Perante esta 

evidência, supomos que o quadro terá sido adquirido por Carlos Alberto Cabral. A partir 

daqui só podemos imaginar a viagem do quadro de Serralves para a Casa n.º 30 da Praça 

Marquês de Pombal.  

Os anos guerra da II Guerra Mundial, entre 1939-45, ainda que Portugal se tivesse 

mantido à margem, teriam um impacto económico e social que não tardaria a fazer-se 

sentir. Na viragem  para os anos 50, Carlos Alberto Cabral opta por vender a propriedade 

de Serralves, na tentativa de salvar a sua Fábrica de Fiação e Tecidos do Rio Vizela. Em 

1953238 concretizava-se a venda de Serralves a Delfim Ferreira, outro grande empresário 

do sector téxtil.  

 Deste contexto resultam duas hipóteses que podem explicar a viagem da marinha de 

Abel Cardoso para a coleção de pintura da FIMS. A situação económica do 2.º Conde de 

Vizela vinha a agravar-se progressivamente, no período pós-guerra. Em resultado desta 

situação pode ter ocorrido a venda de alguns bens, e a possível compra do quadro pelo 

arquiteto. Esta possibilidade explica, de certo modo, a etiqueta no verso do quadro, onde se 

podem visualizar a inscrição de alguns algarismos e caracteres, decorrentes de uma 

inventariação, o nome da obra e do proprietário, assemelhando-se às obras etiquetadas e 

idenficadas decorrentes de um eventual processo de leilão.  

                                                           
236 CARDOSO, António – Op. Cit., pp. 547-557. 
237 Em Junho de 1944 é efetuada a vistoria final à casa, e muito provavelmente já estaria a ser habitada por 
Blanche-Jeanne e por Carlos Alberto Cabral - cf. ANDRADE, Sérgio C. – Serralves. 20 anos e outras 
histórias. Porto: Museu de Arte Contemporânea de Serralves, 2009, p. 26. 
238 ANDRADE, Sérgio C. – Op. Cit., p. 30.. 
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Outra possibilidade reside no simples gesto de o Conde de Vizela ter oferecido a 

pintura ao arquiteto, em reconhecimento da amizade e da dedicação do arquiteto ao projeto 

da Casa de Serralves. Não sabemos a verdade dos factos, considerando as circunstancias 

que encontrámos aquando da elaboração deste estudo, apenas podemos colocar hipóteses.  

 A pintura de Heitor Cramez (fig. 111) completa a apresentação desta seleção de 

obras da coleção de pintura FIMS relativas a paisagens fluviais e marinhas. 

Heitor Cramez consolida nos anos do pensionato em Paris, nos anos 20, e na década 

seguinte, um conjunto de pinturas que José Agusto-França refere como sendo as suas 

melhores obras – retratos intimistas ou paisagens da serrania transmontana, com bom 

sentido de distância, sempre em pequenos formatos239. É efectivamente deste período a 

pequena pintura Lavadeiras. Corgo, pintura vibrante de pinceladas empasteladas e 

movimentadas, que denunciam a inspiração impressionista, pela sucessão de manchas que 

se vão justapondo, e definindo os vários planos, onde os contornos das figuras são 

executados de forma difusa.  

Cramez veicula nesta pintura um modo de pintar identitário. Temos a impressão de 

estarmos perante o processo concetual do pintor, como se o pensamento que estrutura a 

construção mental estivesse transposto para a tela. O pintor parece estar mais preocupado 

com a pesquisa das formas e das cores, com a exploração pictórica, ao invés de consolidar 

uma imagem acabada. O tema das Lavadeiras era recorrente em Cramez, em imagens  

tocadas de cores rosadas e alaranjadas evocando uma luz muito própria e 

característica no pintor.  

                                                           
239 FRANÇA, José Augusto – A arte em Portugal no século XX (1911-1961). Lisboa: Bertrand, 1985, p. 184 

    

fig. fig. fig. fig. 111111111111    Lavadeiras. Corgo,  
Heitor Cramez, 1924, Óleo s/ tela colada em 
contraplacado (?) 
FIMS/ MSMS/ PAD-925 
 
 

fig. fig. fig. fig. 112112112112    Rio das Lavadeiras.  
Vila Real, 
Heitor Cramez, 1929, Óleo s/ tela, 
Coleção Dr. Otílio Figueiredo 
 
 

fig.fig.fig.fig.    113113113113    Paisagem,  
Autor desconhecido, n. dat., Óleo s/ madeira 
FIMS/ MSMS/ PAD-686 
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A marca de Cramez pode ler-se também numa acentuada geometrização das 

manchas e uma estruturação das formas por planos de cor. Se a estas constantes juntarmos 

a movimentação da pincelada, somos tentados a atribuir a Cramez a autoria da paisagem 

FIMS/ MSMS/ PAD-0686240 (fig. 113) que revela na sua composição muitas destas 

características…Por ser uma intuição, um apelo mais sensorial do que racional, de 

observação atenta, mas sem nenhum facto de suporte, preferimos posicionar a referida 

paisagem na secção de obras de autor desconhecido.  

No entanto, não queríamos deixar de levantar a hipótese, pela pertinência da 

questão metodológica que se prende com a problemática da atribuição da autoria a quadros 

que não estão assinados. Muitas vezes o único recurso disponível é o conhecimento 

acumulado sobre o conjunto da obra de determinado autor, e a nossa perceção. Ou seja, 

uma determinada sensibilidade estruturada pelo conhecimento que, pela visualização de 

muitas obras, orienta o olhar que se vai treinando, estabelecendo referências visuais e 

marcas de um modo de fazer. Em última análise, são hipóteses que, no nosso entender, 

merecem ser referidas, avançando um patamar sobre a folha em branco, para futuros 

trabalhos. 

 

2.5 Retratos de artista 
 

 A seleção de obras a seguir apresentadas refere-se a um conjunto de pinturas cuja 

matéria de reflexão se centra no próprio pintor, na figura do autor. Debruçamo-nos sobre a 

questão do retrato enquanto descrição de si próprio, ou na forma como o autor se reflete na 

descrição do outro. Falamos de exercícios de autorrepresentação, e da representação do 

artista, nomeadamente a leitura sobre a iconografia em torno de José Marques da Silva. 

Um artista visto por outro artista. 

O autorretrato é sempre um ato esquizofrénico, concretizado no desdobramento do 

pintor que se olha como o outro. A imagem do espelho plasmada numa tela, ou num papel, 

                                                           
240  V. vol. III pg. 24, paisagem de autor desconhecido. Devemos advertir que tivemos muita dificuldade em 
fotografar a obra para que ela reproduzisse a integridade das cores, e verificou-se que assim não aconteceu. 
Na realidade a paisagem reveste-se de um tom alaranjado dominante que não é percetível na reprodução. 
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concretizando uma imagem autêntica, ou a transposição da imagem desejada, constituindo 

a prova suprema do artifício241.  

Falamos de registos experimentalistas, de exploração pictórica, que valem pelo 

exercício em si, enquanto matéria de reflexão sobre os materiais, linguagem e iconografia. 

Falamos de estudos, mas também do retrato acabado, construído com a consciência de se 

estar a dotar de uma cara e de uma mensagem, o indivíduo retratado. 

 

2.5.1 Veloso Salgado  
 

 A versatilidade de Veloso Salgado está patente nas diversas temáticas que abordou, 

sempre com grande eficácia e um sentido estético apurado. Da pintura histórica, à 

paisagem, e à pintura de costumes242, das incursões simbolistas ao retrato, o pintor 

caracteriza-se por uma grande capacidade de adaptação. Caracteriza-se também pela 

capacidade de trabalho, incansável, e pela experimentação, em exercícios pictóricos onde 

se testam soluções a nível da representação, da cor e do modo de pintar. 

 O retrato em Veloso Salgado assume-se como um género particularmente 

trabalhado, procurado e desejado, Varela Aldemira refere-se a Veloso Salgado como um 

dos primeiros retratistas do seu tempo243. Ribeiro Arthur escrevia em 1893, sobre o retrato 

como categoria de eleição no pintor, referindo o desejo de estudar fundamentalmente a 

personalidade humana, para assim melhor compreender as grandes figuras históricas244. 

A observação do crítico remetia para uma temática em particular, a pintura histórica, que 

foi largamente cultivada por Veloso Salgado.  

Em virtude da sua posição na Escola de Belas Artes de Lisboa, onde foi professor 

durante largos anos (entre 1895 e 1937), o pintor integrou a rede de contatos oficial, 

resultando em várias encomendas para instituições públicas diversas. Lembramos, a título 

de exemplo, as pinturas que se podem observar na atual Reitoria da Universidade do Porto. 
                                                           
241 GUILLÉN, Esperanza – Retratos del génio. El culto a la personalidad artística en el siglo XIX. Madrid: 
Ediciones Cátedra, 2007, p. 84. 
242 Existem dois exemplares na coleção FIMS sobre a temática dos costumes da autoria de Veloso Salgado: 
Figura de camponês (FIMS/ MSMS/ PAD-928) e Figura de camponesa (FIMS/ MSMS/ PAD-929), V. vol. 
III, p. 14. 
243  ALDEMIRA, Luiz Varela – “José Veloso Salgado. Notas sobre a vida e a obra do artista”. In Boletim da 
Academia &acional de Belas-Artes, n.º VII. Lisboa: Academia Nacional de Belas-Artes, 1940, p. 54. 
244 ARTHUR, Ribeiro – Arte e Artistas Contemporaneos. 1.ª série. Lisboa: Livraria Férin, 1895, p. 142. 
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A decoração da Escadaria Nobre é preenchida com dois painéis, de grandes dimensões, 

representando a Matemática e As Ciências Físico-&aturais, pintados por Veloso Salgado 

em 1917. Um esquema académico que recorre a figuras alegóricas femininas representando 

a Álgebra, a Engenharia, a Física, a Química e a Biologia245.  

 As propostas de Veloso Salgado para o retrato foram diversificadas, respondendo a 

solicitações de vários estratos sociais, da burguesia à aristocracia246, alcançando grande 

sucesso de público. Ao mesmo tempo desenvolvia várias tipologias; o retrato de pose, mais 

distante e racionalizado, a imagens naturalistas, de exploração de características 

individualistas e identitárias. Do retrato copiado por fotografia a imagens mais intuitivas e 

experimentais.  

 

2.5.1.1 Veloso Salgado – Retrato de Marques da Silva 
 

 O primeiro retrato que destacamos da coleção de pintura da FIMS, do conjunto das 

obras de Veloso Salgado, é este retrato de José Marques da Silva (fig. 116). Esta pintura a 

óleo sobre contraplacado não se encontra assinada nem datada, desconhecendo-se também 

o título, ou a identidade do retratado. Este foi o nível de informação que encontrámos na 

primeira abordagem a este retrato.  

 Sobre a identidade do retratado, tínhamos uma pista, a primeira, e a mais evidente, 

seria tratar-se de um retrato de José Marques da Silva. Procurámos no acervo documental e 

na base de dados da FIMS relativa à fotografia, registos de Marques da Silva. 

Procurávamos fotos do arquiteto substancialmente mais novo, por comparação à 

iconografia mais conhecida. 

 Encontrámos estas fotos, datadas de 1901, aproximadamente, a avaliar pelo 

carimbo existente na fig. 115. Nesta altura Marques da Silva já havia completado a sua 

formação em Paris, que decorreu entre 1890 – 1896. Ao observarmos as fotografias (figs. 

114 e 115), e comparando com a pintura (fig. 116), verificamos que a linha de cabelo 

                                                           
245 SANTOS, Rui Afonso; TAVARES, Cristina Azevedo; e SILVEIRA, Maria de Aires (coord.) – Veloso 
Salgado: 1864-1945. Catálogo. Lisboa: Museu do Chiado, 1999, pp. 46-47. 
246 A fama que Salgado alcançara como retratista em Paris e Lisboa granjeava-lhe, assim, a encomenda da 
realeza, no que seria seguida pela aristocracia e alta burguesia - cf. SANTOS, Rui Afonso; TAVARES, 
Cristina Azevedo; e SILVEIRA, Maria de Aires (coord.) – Op. Cit., p. 27. 
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encontra-se mais recuada, indicando que o arquiteto seria mais novo quando serviu de 

modelo para a pintura, teríamos que ir mais para trás, na cronologia. Mas não encontrámos 

fotos mais antigas.  

No entanto as fotos aqui apresentadas dão conta das linhas orientadoras e 

estruturantes do rosto do arquiteto, revelando diversas afinidades com a pintura. Nesta 

altura tínhamos encontrado a identidade do indivíduo retratado pela pintura. A reunião dos 

indícios, pelo método comparativo, entre as fotos e a pintura, consolidou a hipótese, 

bastante credível, no nosso entender, da pintura corresponder a um retrato do arquiteto José 

Marques da Silva. Mas continuava por apurar a autoria do retrato. 

 Existe outro retrato de José Marques da Silva, na coleção de pintura FIMS, pintado 

por Veloso Salgado (fig. 117). Este está assinado, datado e contando a dedicatória: ao meu 

caro Marques da Silva / JVSalgado Paris, 1890. Ao compararmos este retrato com o 

anterior revemos a familiaridade no retratado, na mesma pincelada, num registo rápido e 

esboçado, no recurso às mesmas cores e tonalidades, enfim, um conjunto de indícios que se 

podem constatar, numa e noutra pintura, que permitem estabelecer o paralelismo, e pensar 

na mesma autoria. Então, diríamos que a pintura anterior (fig. 116) remete, tal como a fig. 

117, a um retrato do arquiteto Marques da Silva, executado por Veloso Salgado.  

O pequeno retrato de José Marques da Silva (fig. 116), chamemos assim a obra 

para facilitar a distinção entre ambos retratos, corresponde a um registo informal, que 

permite ler o esquema compositivo, denunciando um registo rápido, em pinceladas 

nervosas e movimentadas, em manchas de cor que se vão justapondo, permitindo a leitura 

    
fig. fig. fig. fig. 114114114114    Retrato de  
José Marques da Silva  
(pormenor) 
Fotografia p/ b, ca. 1901 
FIMS/ MSMS/ Foto1004 
 
 

fig. fig. fig. fig. 115115115115    Retrato de  
José Marques da Silva,  
Fotografia p/ b, ca.1901 
FIMS/ MSMS/ Foto1005 
 
 
 

fig. fig. fig. fig. 116116116116    Retrato de  
José Marques da Silva, 
Veloso Salgado, n. dat.,  
Óleo s/ contraplacado 
FIMS/ MSMS/ PAD-511 
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das várias cores, violetas, amarelos, que associados aos tons rosa, da carne, compõem um 

retrato de grande expressividade, quase expressionista. Esta vibração é intensificada pela 

grande movimentação registada no fundo escurecido, que se diferencia do rosto iluminado.  

Uma leitura mais atenta da pintura permite visualizar uma linha esboçada, em 

amarelo, que envolve a cabeça do modelo, uma espécie de auréola, que pode indiciar a 

intenção de formalizar uma boina, ou um medalhão que estivesse no fundo, mas não 

sabemos a verdadeira intenção deste gesto enigmático. 

 O grande retrato de Marques da Silva, também da autoria de Veloso Salgado (fig. 

117), apresenta sintomas de um registo rápido, com liberdade de expressão e abertura para 

uma certa forma de retratar mais expressionista, digamos assim. 

 O arquiteto é representado de perfil, e esta constitui uma particularidade que o 

distancia consideravelmente do pequeno retrato de Marques da Silva, pelo menos em 

termos compositivos e concetuais. 

A ideia do perfil está inevitavelmente associada à História &atural da autoria de 

Plínio onde se refere mito da invenção da pintura247. A história refere que a pintura surgiu 

da vontade de uma mulher perpetuar a memória do amante que partia para a guerra. 

Suspeitando da possibilidade do amante não regressar, registou a sombra projetada sobre a 

parede, contornando a projeção. Neste gesto antevemos a simplicidade de um desenho que 

reduz ao mínimo, ao essencial, a presença da ausência do amante, reduzindo essa imagem 

                                                           
247  STOICHITA, Victor I. – Breve Historia de la sombra. Madrid: Ediciones Siruela, 2006 (3.ª edição), 
pp.15-16. 

   
fig. fig. fig. fig. 117117117117    Retrato de J. Marques da Silva, 
Veloso Salgado, 1890  
Óleo s/ tela 
FIMS/ MSMS/ PAD-920 
 
 
 

fig. fig. fig. fig. 118118118118    Retrato de J. Marques da Silva, 
(pormenor) 
Veloso Salgado, n. dat.,  
Óleo s/ contraplacado 
FIMS/ MSMS/ PAD-511 
 
 

fig. fig. fig. fig. 119119119119    Retrato de J. Marques da Silva, 
(pormenor) 
Veloso Salgado, 1890  
Óleo s/ tela 
FIMS/ MSMS/ PAD-920 
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a um perfil. O perfil assume assim uma carga simbólica como gesto fundador, e marca 

identitária do modelo representado. Veloso Salgado ao pintar o perfil de Marques da Silva 

constrói uma imagem formal, que se opõe ao registo anterior, justamente por essa carga 

simbólica, mas também pela construção de uma imagem de referente clássico. 

As roupas vestidas pelo arquiteto são encobertas por uma espécie de capa, ou a 

notícia dela, já que as linhas diluídas não informam, explicitamente a natureza desta peça 

que se sobrepõe aos ombros. Na verdade este gesto de esconder confere alguma 

transcendência ao retratado, porque desaparecem as referências ao vestuário, desaparecem 

os elementos que o conectam ao quotidiano e a um tempo definido. É também por isso que 

este gesto de esconder transforma este retrato numa imagem atemporal.  

Não obstante a pose convencional e representativa, todo o registo se reveste de uma 

frescura de novidade, na forma como é tratado. A expressão da pincelada é bem patente em 

pormenores como a orelha, o cabelo, a definição dos olhos ou da barba. As pinceladas que 

se vão experimentando, limpando o pincel, testando a cor, todos estes sinais estão 

presentes na tela e podemos adivinhar o processo de trabalho do pintor. Estamos perante 

um retrato ímpar, revolto, de grande precisão face ao retratado, no sentido de captar a sua 

verdadeira expressão. 

Os dois retratos de Marques da Silva, realizados por Veloso Salgado, remetem para 

uma leitura dúplice entre o formal e o informal. Uma imagem (pequeno retrato) refere-se a 

um contexto mais descontraído, representando uma figura bastante humanizada, muito 

natural, repare-se que o modelo nem olha para o pintor, revelando um registo de 

espontaneidade no retrato. Provavelmente tratar-se-ia de um ensaio para o conhecimento 

do personagem. Por outro lado, o grande retrato constrói uma imagem de representação, 

uma imagem formal, de eternidade mas, provavelmente em resultado do estudo no 

pequeno retrato, o retrato ultrapassa a mera representatividade e transfigura-se numa 

imagem individual, num retrato psicológico do arquiteto. 

Veloso Salgado parte para Paris em 1888248, e aluga um atelier na Rue Denfert-

Rochereau. Marques da Silva chega a Paris em 1890, e fixa-se num atelier, na mesma 

                                                           
248 SANTOS, Rui Afonso; TAVARES, Cristina Azevedo e SILVEIRA, Maria de Aires (coord.) – Op. Cit., p. 
16. 
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morada, onde já se encontravam além de Salgado, Carlos Reis, Augusto Santos, entre 

outros249. O grande retrato de Marques da Silva, pintado por Salgado, é datado, justamente, 

de 1890, ano da chegada do arquiteto a Paris, aos 21 anos de idade, sensivelmente 11 anos 

antes das fotografias apresentadas nesta secção. Cremos que ambos os retratos pintados e 

anteriormente abordados se reportam a este período. O convívio entre ambos, Salgado e 

Marques da Silva, que tiveram atelier no mesmo local em Paris, durante algum tempo, 

deve ter proporcionado o tempo e a atmosfera de espontaneidade que se revê em ambas 

pinturas.  

 

2.5.1.2 Veloso Salgado – Autorretrato 
 

O retrato correspondente à fig. 120, encontrava-se descrito no inventário da coleção 

de pintura FIMS, tal como o encontrámos, antes da elaboração desta investigação, 

simplesmente como Retrato de figura masculina, sem autoria atribuida, uma vez que a 

pintura não se encontra nem assinada, nem datada. 

Ao observarmos este retrato pela primeira vez, era impossível não ficarmos 

inquitetos e curiosos pela expetativa do desconhecido. Detalhámos o modo de pintar, em 

pinceladas largas e rápidas, as cores utilizadas, a forma como se lia a pincelada na 

definição das luzes no rosto, uma determinada forma de estruturar o fundo, movimentado, 

e uma expressão enigmática de um personagem que nos olha. 

                                                           
249 LOPES, António Teixeira – Ao correr da pena. Memórias de uma vida… Vila Nova de Gaia: Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, 1968, p. 43. 

    
fig. fig. fig. fig. 120120120120    Autorretrato, (pormenor),  
Veloso Salgado, ca.1895  
Óleo s/ tela 
FIMS/ MSMS/ PAD-960 
 
 

fig. fig. fig. fig. 121121121121 Retrato de  
Veloso Salgado,  
ca. 1895 
Fotografia p/ b 
 
 

fig. fig. fig. fig. 122122122122    Retrato de  
Veloso Salgado,  
ca. 1900 
Fotografia p/ b 
 
 

fig. fig. fig. fig. 123123123123    J. Velloso Salgado, 1905 
Bilhete postal F. A. Martins 
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Ao observarmos os retratos sobre Marques da Silva, que já aqui falámos, da autoria 

de Veloso Salgado, começaram a surgir indícios e pontos de contato que podiam ligar as 

três pinturas. E começámos a verificar que se tratava dos mesmos tons, das mesmas cores, 

a mesma forma de colocar os realces no rosto, com o rasto explícito da pincelada. Tratava-

se de um retrato inacabado, à semelhança do grande retrato de Marques da Silva, que 

reserva a parte inferior da tela para a experimentação dos tons e limpeza do pincel. E 

tínhamos também o tratamento do fundo, embora neste caso fosse um registo menos 

trabalhado que nos anteriores retratos, portanto, mais liso, recorria aos mesmos tons para 

definir a mancha de fundo. Baseado nestes indícios construimos a possibilidade de se tratar 

de uma pintura da autoria de Veloso Salgado. 

Faltava identificar o modelo, mas de certa forma já se formava a ideia de se tratar 

de um autorretrato. Revemos no quadro uma vontade de conhecer e ensaiar, mais que 

construir uma imagem acabada e um retrato para mostrar. Este carater experimental seria, 

no nosso entender, compatível com este exercício da autorrepresentação. 

Procurámos, então, os registos fotográficos do pintor que nos pudessem esclarecer 

sobre a sua fisionomia, e permitissem estabelecer o paralelismo com a pintura. Quando 

comparamos a pintura com as fotografias encontradas parece-nos evidente os pontos de 

afinidade e as semelhanças. Escolhemos como imagem mais aproximada a fig. 121, a 

definição da linha do cabelo, é mais similar com aquela registada na pintura. Ao mesmo 

tempo a data da fotografia permite estabelecer uma cronologia para a pintura. Neste caso 

optou-se por manter a data aproximada ao ano de 1895.  

O ano de 1895 é o ano do regresso de Veloso Salgado a Portugal, após a sua 

formação parisiense. Nesta altura os prémios alcançados pelas suas pinturas no Salon 

parisiense já haviam sido amplamente divulgados na imprensa portuguesa250. Veloso 

Salgado era já, à época do seu regresso, uma figura pública. Daí que possa fazer sentido 

este olhar sobre a sua imagem, e a construção da sua própria mitificação. 

                                                           
250 (…) Veloso Salgado prosseguia activa carreira parisiense, fundamentalmente de retratista mundano, 
cumulada de participações e distinções em certames franceses e internacionais (Munique, 1893; Antuérpia, 
1894). Eleito por unanimidade, a 27 de dezembro de 1894, Académico de Mérito da Academia de Belas 
Artes de Lisboa, decidiu então regressar ao país natal, (…) - cf. SANTOS, Rui Afonso; TAVARES, Cristina 
Azevedo e SILVEIRA, Maria de Aires (coord.) – Op. Cit., pp. 25-26. 



Coleção de Pintura FIMSColeção de Pintura FIMSColeção de Pintura FIMSColeção de Pintura FIMS                                                                                                                                                                            cap. IIIIIIII p. 154 
DDDDo Retrato à Paisagem. o Retrato à Paisagem. o Retrato à Paisagem. o Retrato à Paisagem. Memórias Afetivas e Operativas do arquiteto    Marques da Silva. 
 

Em 1931 Veloso Salgado pintava um dos seus autorretratos (fig. 126) tendo por 

pano de fundo a sua Juventude (fig. 127), pintada oito anos antes. Nesta altura o pintor 

contava 62 anos de idade e representa-se num jogo entre o efémero e o eterno, entre o que 

é passageiro e o que perdura, numa dialética entre os vários planos, pictóricos e 

psicológicos veiculados pela encenação criada. Num primeiro plano a paleta, as tintas e o 

pincel, a matéria que constitui o ritual iniciático de qualquer pintura, o meio que 

juntamente com a tela possibilita ao autor, representado no plano intermédio, a 

materialização da sua arte. O pintor envelhecido é passageiro mas a obra, representada 

como pano de fundo, essa, perdura e permanece, expectante, até que seja revisitada e 

reinterpretada, sempre e outra vez, o despertar da imagem plasmada na tela constitui o 

veículo da sua eterna juventude. 

Para além deste Autorretrato datado de 1931 conhece-se mais um (fig. 125), datado 

de cerca de 1907. Nesta pintura, contráriamente ao autorretrato da FIMS, e à pintura de 

1931, o pintor não se dirige ao observador. Parece preferir olhar para o lado, onde há 

qualquer coisa que lhe retém a atenção, será uma pintura que está a trabalhar?  

O artista aparece vestido com uma espécie de túnica de pintor, para se proteger da 

pintura, ou se refugiar nela, protegendo-se do observador, consolidando uma imagem, de 

grande serenidade, o fundo assume a mesma cor da bata, evidenciando o rosto e a cabeça 

do pintor, foco de atenção e o elemento mais trabalhado de toda a composição. Na pintura 

da FIMS o esquema é semelhante, o fundo confunde-se com a cor do vestuário, este surge 

indicado apenas por um gesto subtil, sem grande detalhe, onde o todo surge envolto numa 

    
fig. fig. fig. fig. 124124124124    Autorretrato,  
Veloso Salgado, ca. 1895 
Óleo s/ tela 
FIMS/ MSMS/ PAD-960 
 
 
 

fig. fig. fig. fig. 125125125125    Autorretrato,  
Veloso Salgado, ca.1907 
Óleo s/ tela 
Col. Maria da Conceição Veloso 
Salgado 
 
 

fig. fig. fig. fig. 126126126126    Autorretrato, 
Veloso Salgado, 1931,  
Óleo s/ madeira 
FBAUL 
 
 
 

fig. fig. fig. fig. 127127127127    Juventude/  
Tomando Chá,  
Veloso Salgado, 1923,  
Óleo s/ tela 
MNAC-MC/ 563 
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atmosfera carmesim, evidenciando-se, também, e apenas, o rosto do pintor. Este rosto, 

iluminado, fixa o observador, numa imagem de força e afirmação. O autoretrato de 1907 

revela uma determinada serenidade, e uma atitude mais convencional. No ano de 1907 

Veloso Salgado foi homenageado pelos seus méritos artísticos, sendo eleito vogal da 

Academia das Ciências251. 

Perante os indícios apresentados, parece estar consolidada a hipótese desta pintura 

da FIMS, tratar-se, de facto, de um autorretrato de Veloso Salgado, a juntar aos outros dois 

exemplares conhecidos. 

 

2.5.2 Joaquim Lopes 
 

Joaquim Lopes (1886-1956), personagem de exceção no contexto da historiografia 

portuguesa, afirma-se pela sua vocação de paisagista, na pesquisa dos temas portugueses, 

da pintura de costumes, consolidando um percurso criativo individual, que recebe 

influências várias, de Cézanne aos impressionistas, percorrendo os mestres do naturalismo 

português, desenvolvendo, porém, uma sensibilidade criativa muito pessoal. 

A formação de Joaquim Lopes decorre entre os anos de 1906 e 1915 na Escola de 

Belas Artes do Porto, onde Marques de Oliveira e José de Brito constituem as suas 

referências. Finalizada a sua formação no Porto, concretiza uma breve passagem por Paris, 

por conta própria, frequentando Academia La Grande Chaumiére, aproximadamente 

durante três meses. Paralelamente a esta aprendizagem frequenta os museus da cidade e 

visita exposições, deixando-se contaminar pelos impressionistas, em particular pelo 

tratamento da luz252.  

Entre 1925 e 1930, Joaquim Lopes irá dar aulas na Escola Faria Guimarães253, 

sendo nomeado em 1930 professor da Cadeira de Pintura da Escola de Belas Artes do 

Porto, substituindo Marques de Oliveira. Em 1945 ocupará o cargo de subdiretor da mesma 
                                                           
251  SANTOS, Rui Afonso; TAVARES, Cristina Azevedo e SILVEIRA, Maria de Aires (coord.) – Op. Cit., p. 
217. 
252  FAUVRELLE, Natália – “Mestre Joaquim Lopes. Apontamentos biográficos”. In FAUVRELLE, Natália 
(coord.) – Mestre Joaquim Lopes. Peso da Régua: Fundação Museu do Douro, 2009. p.15. 
253 Estabelecemos aqui mais um ponto de contato com o arquiteto Marques da Silva que desde 1900 se 
encontrava associado ao ensino industrial, transitando do Instituto Industrial e Comercial do Porto para a 
Escola Industrial Faria Guimarães, onde permanece até 1939, passando pela Escola de Arte Aplicada, como 
já tivemos oportunidade de enunciar no primeiro capítulo desta Tese. 
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EBAP, passando a diretor em 1948, pela saída de Aarão de Lacerda, ocupando o cargo por 

quatro anos. A sua carreira de professor na Escola de Belas Artes do Porto prolongar-se-á 

até 1956, ano do seu desaparecimento. 

Entre as muitas solicitações que respondeu, paralelamente ao ensino, destacamos o 

seu papel de crítico e investigado de arte, publicando inúmeros artigos em periódicos como 

a revista Ocidente e a Gazeta Literária, ou Comércio do Porto e o Primeiro de Janeiro254, 

realizando, também, diversos trabalhos na área da ilustração. 

A diversidade da sua obra pictórica contempla várias temáticas, onde se destaca a 

paisagem, reinterpretada pelo autor, informada por sinais de modernidade, recorrendo a 

motivos da cultura popular, que incorpora em paisagens habitadas. Executou diversos 

retratos, muitos deles relativos a personagens com os quais estava conectado, criando 

imagens memoráveis, de retratos atentos e expressivos. Falamos por exemplo do retrato de 

Diogo de Macedo, ou dos retratos a pastel do Capitão Almeida Moreira ou do Arquiteto 

Júlio de Brito255, exemplos que revelam a destreza e o potencial da sua capacidade técnica, 

mas também reveladores de um autor sensível e perscrutador perante os seus modelos. 

 

 

2.5.2.1 Joaquim Lopes – Retrato de Marques da Silva 
 

Os dois retratos de José Marques da Silva, executados por Joaquim Lopes, aqui 

apresentados, estão relacionados um com o outro, mas apenas um faz parte da coleção de 

pintura FIMS. A fig. 124 refere-se ao exemplar da FIMS, um retrato de José Marques da 

Silva, assinado, datado e com dedicatória: A mestre / Marques da Silva / homenagem / J. 

Lopes / 1947. Lembramos que este ano corresponde ao ano do desaparecimento de 

Marques da Silva. 

Todo o fundo da pintura é escurecido, o próprio vestuário também escurece, 

destacando-se apenas alguns detalhes, o colarinho branco para iluminar e evidenciar a pele, 

                                                           
254 FAUVRELLE, Natália – Op. Cit., p. 28. 
255 Retrato de Júlio de Brito, 1927, pastel s/ papel, coleção particular - cf. SOARES, Luís Lousada – Artes e 
Letras na tradição das gentes da casa. [Lisboa]: Opca, 1992. / Retrato de Diogo de Macedo, n. dat., gouache 
s/ papel, CMTL/ 520 (n.º cad.). 
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e o rosto. A enfase é direcionada à definição do rosto e aos sinais de identidade do 

retratado, sendo este, claramente o ponto mais tratado. 

A autoria (assinatura) é remetida para segundo plano256, e é com alguma 

dificuldade e esforço que conseguimos ler a assinatura e a dedicatória. Como se neste gesto 

do pintor quisesse anular-se perante o Mestre, prevalece a homenagem e a vontade de 

eternizar o retratado. 

Algumas pinceladas mais densas e espessas, surgem a evidenciar alguns momentos 

como a definição da manga do casaco e do braço. Ou o desenho das vistas do casaco que 

se abre ligeiramente, enquadrando novamente, e insistentemente, o momento principal, o 

rosto do retratado. O fundo é definido com pinceladas movimentadas que acompanham a 

definição do torso e do rosto, variando os tons de modo a contrastar e evidenciar a relação 

figura / fundo. A expressão do arquiteto é contraída e há um certo desalento que percorre 

toda a imagem. 

O segundo retrato de José Marques da Silva (fig. 129), também da autoria de 

Joaquim Lopes é, na realidade, o primeiro. Este retrato faz parte do MFBAUP, e ali 

encontramos a génese ou a referência para a construção do retrato da FIMS. 

                                                           
256 A assinatura e a dedicatória, encontram-se manuscritas a tinta de cor negra, remetida para o canto inferior 
direito, junto ao ombro do retratado. O recurso a uma cor escura sobre um fundo escurecido dificulta a leitura 
da assinatura de uma forma imediata. Este modo de assinar, no entanto, parece ser comum em Joaquim 
Lopes, nos retratos que executou. Devemos porém advertir que será necessário um estudo mais atento e 
detalhado para percebermos os contornos exatos desta observação sobre o modo de assinar do pintor. 

   
fig. fig. fig. fig. 128 128 128 128 Retrato de José Marques da 
Silva,  
Joaquim Lopes, 1947,  
Óleo s/ tela 
FIMS/ MSMS/ PAD-939 
 
 
 

fig. fig. fig. fig. 129129129129    Retrato de José Marques da 
Silva ,  
Joaquim Lopes, 1941,  
Óleo s/ tela  
MFBAUP/ 98PINT.51 
(fotografia da pintura)1 
 
 

fig. fig. fig. fig. 130130130130    Exposição de Joaquim Lopes  
no Salão Silva Porto, 1941, 
 Fotografia p/ b 
Coleção Particular 
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O retrato encontra-se assinado e datado - J. Lopes/ 1941 – constituindo uma pintura 

semelhante à obra FIMS. Um olhar mais atento, porém, deteta algumas variantes. O quadro 

é maior, e o arquiteto encontra-se sentado num cadeirão de braços, o encosto da cadeira 

percorre por detrás da cabeça, uma mão assenta sobre um braço do cadeirão, a outra pousa 

sobre a sua perna. Esta encenação remete para a tipologia do retrato oitocentista, já aqui 

abordado, a pose entronizada, o corpo a ¾, em rotação, e o modelo que fita o infinito. 

O tratamento do rosto revela, neste caso, uma suavidade, e doçura, que não está 

patente no quadro de 1947. O Mestre revela-se mais humanizado distanciando-se, por isso, 

ainda mais do retrato anterior. Há uma intenção clara de individualizar e humanizar a 

personagem, o que nos leva a considerar que este, provavelmente, foi feito ao vivo, e o 

outro, o de 1947, pela memória, baseado em algum apontamento ou copiado do retrato de 

1941, que à altura estaria na FBAUP.  

O desalento que percorre o retrato FIMS corresponde, porventura, ao sentimento de 

Joaquim Lopes perante o desaparecimento do mestre. Um retrato feito perante a vida - o de 

1941, e outro perante a morte - o de 1947.  

Partindo da observação deste retrato de José Marques da Silva, é inevitável a 

comparação com o retrato do arquiteto, da autoria do pintor Eduardo de Moura257. 

Assistimos assim a uma espécie de reprise, onde no retrato elaborado por Eduardo de 

Moura, visualizamos a cadeira, a pose e as mãos, uma apoiada sobre a cadeira, e outra 

pousada sobre a perna, tal como acontece nestes dois retratos da autoria de Joaquim Lopes. 

Por um lado temos um arquiteto entronizado e eterno, por outro, um homem vulnerável e 

humanizado, entre os dois a linha do tempo. 

A fig. 130 refere-se a uma fotografia tirada no dia da abertura de uma exposição de 

Joaquim Lopes, realizada no Salão Silva Porto258, em 1941. Ao centro o pintor Joaquim 

Lopes, à esquerda do observador, na extremidade do grupo, o arquiteto Marques da Silva, 

o modelo dos retratos anteriores, apresentava esta fisionomia no ano de 1941. Presume-se 

                                                           
257 V. vol. III, p.17. 
258 SALÃO SILVA PORTO – Catalogo dos quadros que expõe Joaquim Lopes. Porto: Salão Silva Porto, 
1941. 
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que o retrato de José Marques da Silva, datado de 1941, tenha sido apresentado noutra 

exposição de Joaquim Lopes ocorrida em 1944, também no Salão Silva Porto259. 

 

 

2.5.2.2 Joaquim Lopes – Retrato de Homem 
 

Retrato de Homem (fig. 131) - assim se encontra denominada esta outra pintura de 

Joaquim Lopes, consta da coleção de pintura FIMS. Optou-se por manter esta designação 

pela natureza da peça. Cremos que se trata efetivamente de um retrato. 

O modelo retratado dirige o olhar ao observador, e / ou ao pintor, numa posição 

descontraída, mas cúmplice, a cabeça encontra-se ligeiramente descaída e o olhar abre-se 

subtilmente ao observador. O rosto é perfeitamente caracterizado, individualizado, 

recortando-se a um fundo escurecido, mas movimentado em pinceladas que se espalham 

em várias direções. A camisa branca constitui o único elemento fortemente iluminado, o 

próprio rosto é escurecido pelas sombras que lhe moldam a expressão e intensificam o 

olhar. O modelo encontra-se em tensão, com o corpo inclinado e pousado sobre a mão que 

se mostra, por baixo do casaco caído sobre os ombros. As pernas rodam no sentido 

contrário do torso, enfatizando a silhueta desenhada conformada / desenhada pela posição 

do modelo.  

A iluminação é cuidada, a posição do modelo é precisa e tensa, toda a encenação 

parece bastante rebuscada para se tratar de um retrato convencional, de um retrato normal. 

                                                           
259 SALÃO SILVA PORTO – Catálogo dos quadros que expõe Joaquim Lopes. Porto: Salão Silva Porto, 
1944, V. vol. II, p. 68. 

    
fig. fig. fig. fig. 131131131131    Retrato de Homem,  
Joaquim Lopes, 1939 
Óleo s/ tela 
FIMS/ MSMS/ PAD-391 
 

fig. fig. fig. fig. 132132132132    Mercado da Fruta,  
Fotografia p/ b, 1928 
Coleção particular 
 
 

fig. fig. fig. fig. 133133133133    Mercado da 
Fruta, (estudo), 
Joaquim Lopes, 
ca.1928,  
 

fig. fig. fig. fig. 134134134134    Mercado da 
Fruta, (pormenor) 
Fotografia p/ b, 1928 
Coleção particular 
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Na realidade parece mais um exercício de anatomia, da exploração pictórica dos valores da 

luz, da fixação precisa de uma determinada expressão facial. No nosso entender esta 

imagem explica-se por se tratar de um ensaio, duma encenação criada entre o modelo e o 

pintor. Não se tratando portanto de um retrato, mas de um simulacro.  

Procurámos, entre os registos fotográficos do acervo documental da FIMS, alguma 

imagem de alguém que pudesse ser familiar com o indivíduo retratado na pintura, como 

forma de elucidar sobre a identidade do retratado. Não encontrámos qualquer pista. 

A pesquisa elaborada, no sentido de explicar e esclarecer, as circunstâncias em que 

foi elaborada esta imagem conduziu-nos a um estudo elaborado por Joaquim Lopes para a 

composição Mercado de frutos, uma composição encomendada a Joaquim Lopes para a 

execução dos frisos decorativos da Sala do Comércio do Pavilhão Português, em 

representação do País na Exposição Ibero – Americana de Sevilha, no ano de 1929260. 

A fig. 133 refere-se a um estudo sobre um dos personagens, da composição do 

grande painel (fig. 132), que carrega um cesto de frutas, aqui numa versão preliminar. Mas 

na fig. 134, num pormenor destacado da grande composição, vemos a versão acabada do 

mesmo personagem, e não é difícil estabelecer o paralelismo com o modelo representado 

na pintura FIMS, encontrando afinidades fisionómicas.  

Sobre a composição - mercado de frutos – José Luso, crítico enviado à exposição 

para fazer a sua leitura sobre a mesma, enumera vários elogios à composição de Joaquim 

Lopes, referindo a alma eleita de artista enamorado das belezas da sua terra. Não 

                                                           
260 FAUVRELLE, Natália – Op. Cit., p. 16 

  

 

fig. fig. fig. fig. 135135135135    Joaquim Lopes pintando no 
atelier, 
Fotografia p/ b, n. dat. 
Coleção particular 
 

fig. fig. fig. fig. 136136136136    Joaquim Lopes pintando no atelier, 
(pormenor), 
Fotografia p/ b, n. dat.,  
Coleção particular 
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deixando de referir a enorme quantidade de estudos261 a que o talentoso artista recorreu, 

para efetivar esta composição. Nesta notícia fica expressa também esta noção de que as 

composições de Joaquim Lopes resultavam de um grande e aturado trabalho de pesquisa, 

recorrendo muitas vezes aos modelos, para estudar e analisar os vários aspetos dessas 

composições. 

As imagens reproduzidas a seguir (figs. 135 e 136) referem-se à mesma fotografia 

que apresenta a seguinte legenda: Joaquim Lopes pintando um modelo masculino (…)262 

Nesta sequência começamos a perceber a importância e a assiduidade do trabalho com os 

modelos na obra de Joaquim Lopes. 

No catálogo da exposição de Joaquim Lopes no Salão Silva Porto, em 1944 são 

exibidas, para além do retrato de Marques da Silva, de que já aqui falámos, mais duas 

pinturas que nos interessam de modo particular. Uma refere-se a um óleo denominado O 

Delfim modelo (entrada n.º 29 do catálogo) e um pastel intitulado O modelo Honório (n.º 

48)263. Estas duas referências leva-nos a concluir sobre a possibilidade de existir uma 

conexão estabelecida entre o pintor e os modelos. O fato de trabalharem juntos, por 

períodos prolongados construía esta relação de familiaridade entre o criador e os modelos. 

Os quadros eram apresentados referindo o nome do modelo, daí que achamos que esta 

pintura da FIMS (fig. 131) possa ser entendida à luz desta argumentação, contribuindo 

também para o entendimento do processo de trabalho de Joaquim Lopes.  

Existem mais estudos, trabalhados por Joaquim Lopes, que remetem para este 

contexto de interação entre modelo e pintor, exercícios de estudo anatómico e de 

encenações construídas e exploradas como instrumento de trabalho, como uma parte do 

                                                           
261 A enorme quantidade de estudos a que o talentoso artista recorreu, para a realização dos seus trabalhos, 
demonstra claramente e meticulosa honestidade do moço pintor. // Os desenhos a carvão, os desenhos a 
lápis e as aguarelas mostram-nos figuras fortemente marcadas, correctas e perfeitas, cheias de movimento, a 
transbordar de realidade, estudos que o artista rebuscou com minúcia, para na efectivação da sua obra os 
simplificar, conseguindo assim um trabalho perfeito e correcto de síntese, como requer a pintura decorativa 
- cf. LUSO, José - “Portugal na Exposição de Sevilha. Trabalhos de Mestre Joaquim Lopes”. In Ilustração 
Moderna, nº29, Porto, Marques Abreu, Janeiro de 1929, p. 244. 
262 FAUVRELLE, Natália – Op. Cit., p. 32. 
263  SALÃO SILVA PORTO – Catálogo dos quadros que expõe Joaquim Lopes. Porto: Salão Silva Porto, 
1944. V. vol. II, p. 68. 
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processo criativo. Falamos por exemplo da pintura a Saia Amarela264, um exercício de 

exploração pictórica em torno de uma modelo vestida com uma saia amarela. 

Não podemos deixar de referir que esta argumentação, resulta da construção de 

uma hipótese de leitura para a pintura referida. Acreditamos que se trata de uma hipótese 

bastante credível, no entanto a falta do suporte documental, para fundamentar esta hipótese 

de leitura, leva-nos a colocar as devidas reservas.  

Na realidade, derivada da questão principal, de esclarecer sobre a pintura, e sobre as 

considerações a reter para a sua interpretação, acabámos por conhecer e desenvolver a 

investigação sobre uma parte do processo criativo de Joaquim Lopes. Se mais não fosse 

estaria cumprido um dos objetivos pretendidos a partir desta abordagem da seleção de 

obras da coleção de pintura FIMS, conhecer as obras, mas também integrá-las no processo 

criativo dos seus autores.  

 

2.5.3 António Costa 
 

 Duas pinturas das pinturas que integram o núcleo de pintura FIMS, estavam 

assinadas da seguinte forma: a. Costa265. E logo, de imediato, formava-se a questão sobre a 

identidade deste pintor: quem seria a. Costa?  

 Prosseguindo com os trabalhos de investigação fomos procurar no arquivo de 

alunos do AFBAUP, sobre este nome, a possibilidade imediata e o encontrar remetia para o 

mesmo universo dos outros autores desta coleção, uma grande maioria corresponde a 

pintores que se formaram e viveram na cidade do Porto, mas a inicial a. e o sobrenome 

Costa, não eram pistas muito precisas. A pesquisa pelos dicionários de pintura e de 

pintores portugueses também não se revelou muito eficaz, não encontrámos qualquer 

referência que respondesse a esta assinatura ou às premissas veiculadas pelas próprias 

pinturas. 

 Continuando a pesquisa debruçámo-nos na pesquisa dos catálogos, uma vez que 

tínhamos a indicação de uma cronologia, e a perceção de que também muitos dos autores 

                                                           
264  Esta pintura encontrava-se exposta no MNSR, aquando dos trabalhos de investigação, elaborados no 
âmbito desta Tese, em Abril de 2012. 
265 V. vol. III, pp. 20-21. 
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expunham em salas da cidade do Porto, nomeadamente no Salão Silva Porto. E assim 

conseguimos localizar um catálogo referente a uma exposição de António Costa, no Salão 

Silva Porto, no ano de 1936266. O catálogo refere na entrada n.º 2 - Retrato do arquitecto 

Marques da Silva, e na entrada n.º 16 – Poveiro. Numa folha solta, associada ao catálogo, 

em notas dactilografadas, surgia uma relação dos quadros vendidos e os nomes de quem os 

tinha comprado, e verificou-se que o Exm.º Senhor Marques da Silva comprou a pintura n.º 

6, Poveiro, por 3.000$00. Estava assim identificado o pintor a. costa, correspondia a 

António Costa. 

 Sobre a proveniência do catálogo, deparamo-nos com uma situação análoga ao 

catálogo da exposição de Júlio Ramos267, já aqui referido. Foi encontrado na Biblioteca de 

Arte da Fundação Calouste Gulbenkian, oriundo da coleção de Ernesto Soares. 

Lembramos, mais uma vez, que a possibilidade de as notas serem da autoria de Ernesto 

Soares é mesmo só isso, uma possibilidade. Sendo um colecionador, Ernesto Soares pode 

ter adquirido este catálogo de diversas formas, num alfarrabista, por exemplo. 

 Sobre estas informações o que gostaríamos de destacar é que, mais uma vez, temos 

um registo que nos informa que o arquiteto frequentava as exposições e que comprava 

alguns quadros. 

 António Ferreira da Costa nasceu no Porto, na freguesia do Bonfim, em 1898268. 

Frequentou o curso de pintura da Escola de Belas Artes do Porto, entre os anos de 1914 e 

de 1933, num processo bastante atribulado, por 

motivos pessoais. No ano de 1924 António  

Costa apresentava requerimento para ser 

autorizado a fazer o exame final para a cadeira 

de pintura. Acaba por sair da Escola, para se 

dedicar ao ensino técnico, não deixando, 

contudo, de tentar a conclusão do curso de 

pintura. Em 1931 apresenta novo requerimento 

                                                           
266 SALÃO SILVA PORTO – Exposição de Pintura. António Costa. Catálogo. Porto: Salão Silva Porto, 
Fevereiro de 1937. V. vol. II, p. 59. 
267 SALÃO SILVA PORTO – Quadros de Júlio Ramos. Catálogo. Porto: Salão Silva Porto, Abril de 1936. 
268 Escola Superior de Belas-Artes do Porto / Processo do aluno / António Ferreira da Costa.1910 - 1933. 
23f. 

  
fig. fig. fig. fig. 111137373737    António Costa defendendo a sua 
candidatura no concurso da EBAP, para a 
regência da cadeira de pintura. 
Fotografia p/ b, 1934,  
Coleção particular 
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para ser autorizado a proceder ao exame final do Curso de Pintura, a carta de curso, 

autorizada por Marques da Silva, é publicada em 1933.  

 A morte de António Carneiro em 1930 determinou que se realizasse o concurso 

para o provimento do lugar de professor para a cadeira de Pintura. O concurso decorre no 

ano de 1933, daí a solicitação da Carta de Curso de António Costa. Apresentam-se cinco 

candidatos ao referido concurso, António Costa, Lauro Corado, Dórdio Gomes, Mendes da 

Silva, Abel de Moura e Tomás Pelaio269.  

 António Costa, preso entretanto, por questões políticas, comparece para prestar as 

provas, escoltado pela polícia do regime. Dórdio Gomes foi o vencedor do concurso, sendo 

nomeado professor da cadeira de Pintura, António Costa foi preterido, ficando em segundo 

lugar. Posteriormente o pintor é enviado para o Forte de S. João Baptista, em Angra do 

Heroísmo, na sua condição de prisioneiro, corria o ano de 1934. 

 A atividade de António Costa, relacionada com o ensino técnico, no período que 

antecede a sua prisão, conduz-nos à Escola Nacional do Desenho. Tratava-se de um 

organismo que organizava cursos por correspondência. A escola tinha a sua sede na 

Avenida dos Aliados, n.º 54, no 4.º andar, sendo fundada em 1925, sob a direção artística 

de António Costa, e direção técnica de Manuel Godinho, José Praça e Henrique Peres de 

Guimarães270. 

 Os cursos ministrados pela Escola Nacional de Desenho, denominados de “Cursos 

ABC”, funcionavam por correspondência e alcançaram um assinalável sucesso. 

 O curso de desenho visava capacitar os alunos de competências diversificadas 

aliadas à técnica do desenho, destacando as possíveis áreas de intervenção, e as 

solicitações do mercado, em torno da prática do desenho. Desde a publicidade à ilustração, 

do desenho técnico à formação pedagógica para ministrar o desenho, até ao desenho 

decorativo, eram diversos os caminhos derivados da aprendizagem do desenho, enunciados 

no folheto de divulgação, da autoria de António Costa (fig. 138). 

                                                           
269 SOARES, Luís Lousada – Artes e Letras na tradição das gentes da casa. [Lisboa]: Opca, 1992, p. 106. 
270 SOARES, Luís Lousada – Op. Cit., p. 79. 
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 António Costa veiculava nas suas palavras, divulgadas através do folheto da          

E. N. D., a importância da Arte como um fenómeno de sociabilidade. Referia-se ao 

desenho como base fundamental para toda a educação artística271, promovendo a ideia de 

que todo o artista, ou toda a criação artística, é mais que o simples talento, assinalando a 

importância do domínio do desenho para a consolidação de um trabalho sólido e 

consistente. 

 Sobre a produção artística de António Costa, devemos assinalar que o investimento 

maior, em termos técnicos, de expressão e criatividade, é canalizado para a paisagem. 

Referimos a paisagem habitada, dotada dos valores da cultura popular e do trabalho.  

Há uma certa modernidade que se expressa em Forte das Berlengas (fig.139), uma 

paisagem que explora os valores pitorescos do lugar, com a presença do forte que, no 

entanto, é deixado num plano posterior, como uma miragem, que se confunde com a cor do 

céu. O foco de atenção do pintor dirige-se aos rochedos, que se oferecem como matéria a 

ser trabalhada plasticamente, e que o pintor cumpre com grande eficácia. Outro motivo, 

também bastante trabalhado, é materializado no reflexo da água, que expande o espectro 

plástico dos rochedos e potencia as capacidades técnicas e criativas do autor.  

A fig. 140 refere-se a um registo que se distancia consideravelmente da paisagem 

anterior, diferente na técnica e na temática. Revemos nesta imagem, para além do aparente 

mimetismo com a realidade, na intenção de retratar um estaleiro de obras, a evocação do 

futurismo, na exaltação da tecnologia e do movimento. À trama estável, conformada pela 

sequência de traves e montantes dos andaimes, o autor contrapõe a instabilidade de uma 

                                                           
271 COSTA, António – “Escola Nacional do Desenho. Sabeis escrever? ... podéis desenhar. Curso ABC por 
correspondência” [folheto de divulgação].Porto: END,1929. In SOARES, Luís Lousada – Op. Cit., p. 83. 

    
fig. fig. fig. fig. 138138138138    Folheto de 
divulgação da END,  
 
 
 
 

fig. fig. fig. fig. 139139139139    Forte das Berlengas, 
António Costa, 1938,  
Óleo s/ contraplacado 
Coleção particular 
 
 

fig. fig. fig. fig. 140140140140    O plano inclinado para a elevação de vagonetas 
carregadas na construção da Doca n.º 1 de Leixões,  
António Costa, 1936,  
Água-forte 
Coleção particular 
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rampa onde circulam vagões e homens, definindo no primeiro plano uma linha diagonal 

que imprime grande dinamismo a toda a composição. A técnica da gravura a água-forte, 

potencia e explora o talento de desenhador de António Costa, em linhas de rigor, proporção 

e um apurado sentido de controlo e equilíbrio.  

 

2.5.3.1 António Costa – Retrato de José Marques da Silva 
 

 O desenho e a pintura de retratos foi também uma tipologia bastante trabalhada por 

António Costa, realizando vários registo de amigos, mas não só, explorando técnicas como 

o óleo sobre tela, o pastel seco ou a grafite sobre papel.  

Este Retrato de José Marques da Silva (fig. 141) que integra o conjunto de pinturas 

da FIMS remete para a técnica da pintura a óleo. António Costa cria um retrato de grande 

precisão e rigor, na construção de uma imagem limpa, bem executada, mas pouco 

expressiva. A aproximação ao modelo é de tal ordem, em termos de rigor de informação 

fixada na tela, que o retrato parece ir para além do naturalismo, definindo-se quase no 

campo do hiper-realismo. O que quer isto dizer? O rosto do arquiteto, principalmente na 

zona do olhar, é de uma precisão extrema, que denota muitas horas de trabalho. 

Encontramos detalhes e sintomas que parecem evidenciar que se trata de uma cópia por 

fotografia. As orelhas, por exemplo, estão desfocadas, como se tratasse de um efeito da 

câmara. Por um lado potencia o efeito tridimensional, mas por outro a imagem assume um 

caracter fictício, por recorrer a esses artifícios. 

    
fig. fig. fig. fig. 141141141141    Retrato de José 
Marques da Silva,  
António Costa, 1936 
Óleo s/ tela 
FIMS/ MSMS/ PAD-822 
 

fig. fig. fig. fig. 142142142142    Retrato de Mestre 
António Teixeira Lopes,  
António Costa, 1936 
Pastel seco s/ papel 
CMTL/ 288 (n.º cad.) 
 

fig. fig. fig. fig. 143143143143    Autorretrato, 
António Costa, 1935,  
Grafite s/ papel 
Coleção particular 
 
 

fig. fig. fig. fig. 144144144144     Autorretrato ,  
António Costa, ca. 1945,  
Óleo s/ madeira 
Coleção particular 
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A pesquisa sobre o reconhecimento do pintor António Costa, conduziu-nos a um 

outro retrato, executado pelo pintor, pertencente à Casa Museu Teixeira Lopes, justamente 

o retrato do escultor António Teixeira Lopes (fig. 142). Esta pintura apresenta a mesma 

data de produção, o ano de 1936, mas é trabalhado com uma técnica distinta, o pastel seco 

sobre papel. Revemos nesta imagem o mesmo esforço de mimetismo com o modelo, o 

rigor e a precisão na definição da pintura, o artifício de desfocar as orelhas, sugerindo 

igualmente a cópia por fotografia. No entanto a técnica do pastel, aliada a um domínio 

exemplar do desenho, resulta numa maior verdade da imagem, quando comparada com o 

registo a óleo do retrato de Marques da Silva. A transição entre tons e a aplicação das 

cores, das sombras e das luzes, concorrem para uma imagem de grande subtileza e 

delicadeza, potenciando o efeito de tridimensionalidade. Ao contrário do retrato a óleo do 

arquiteto, o pastel consolida uma imagem de maior expressividade e naturalidade. 

Ambas pinturas, o retrato de Marques da Silva e o de Teixeira Lopes foram 

apresentadas na exposição de 1937, no Salão Silva Porto. Esta foi a única exposição 

realizada por António Costa272, motivada pelas dificuldades económicas por que passava o 

pintor.  

Um ano antes, em 1936, Abel Salazar escrevia um artigo no semanário O Diabo 273, 

referindo-se ao pintor António Costa como uma artista praticamente desconhecido, 

recolhido ao silêncio, indicando que a informação que saía ao público era insuficiente para 

conhecer e definir o seu trabalho. Mas não deixou de destacar as capacidades técnicas e 

artísticas de António Costa, definindo-o como um autor que sabe desenhar, construir, 

modelar e pintar, alguém com uma alta visão de artista. No final do artigo Abel Salazar 

escrevia que esperava, ansioso, por uma exposição do pintor, consciente que faltava revelar 

ao público o seu talento e criatividade, a exposição aconteceria um ano depois, no Salão 

Silva Porto. 

                                                           
272 SOARES, Luís Lousada – Op. Cit., p. 106. 
273 SALAZAR, Abel – “O pintor António Costa e os coirinhos que a gente tem aqui…”. In O Diabo. Grande 
semanário de literatura e crítica, n.º 89. Lisboa: Tipografia A Libertada, 8 de Março de 1936. 
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 Retemos, então, que Maques da Silva teve o seu retrato exposto nesta 

exposição de 1937, juntamente com o de António Teixeira Lopes, e que adquiriu para si a 

obra Poveiro, uma pintura a pastel seco, que consta da coleção de pintura da FIMS274. 

 Não podíamos deixar de referir, neste processo de (re)conhecimento da obra de 

António Costa, dois autorretratos do pintor. A fig. 143 refere-se a um autorretrato, 

realizado em grafite sobre papel, no ano de 1935, onde se verifica um domínio exemplar, a 

nível técnico, do elemento riscador e da própria disciplina do desenho. Não sendo um 

retrato muito revelador, escondendo o pintor por detrás de uma trama rigorosa de traços é, 

no entanto, representativo da dedicação e do tempo dispensados às suas criações. Por outro 

lado evidencia a sua apetência para a técnica da gravura. 

 O outro autorretrato (fig. 144), realizado dez anos depois, recorre ao óleo para 

construir uma imagem mais fluída e descontraída. Descontraída na execução, onde os 

espaçamentos em branco, a subtileza e a transparência do azul que serve de fundo, não 

escondem porém a contração do rosto do pintor. A rotação ligeira da cabeça evita o olhar 

frontal, e mais uma vez o autor se distancia do observador. A pincelada é mais solta e 

expressiva, num exercício de experimentação de técnica e linguagem, caminhando num 

sentido que se distancia do registo naturalista, evocando sinais de modernidade.  

 As duas versões de autorrepresentação em António Costa são reveladoras do 

potencial do pintor, nas duas vertentes, técnica e criativa, e exprimem, de certa forma, a 

dicotomia que a sua obra assume, entre um registo mais formal, correto e objetivo, no caso 

dos retratos, e um outro tipo de registo mais informal, criativo e expressivo, como 

verificamos nos exemplares da paisagem ou da gravura.  

 

2.6 Naturalismos e sinais de modernidade 

 

 Na verdade este título surge aqui como uma provocação. Não esperamos encontrar 

nesta coleção a modernidade, o que temos, na realidade, é um conjunto de pinturas que se 

inserem num reduto conservador, em linha de continuidade com os naturalismos 

inaugurados por Silva Porto e por Marques de Oliveira, e que à mercê de um público 

                                                           
274 V. vol. III, p. 21. 
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pouco esclarecido, foi alimentando as persistências de um gosto fácil. Fácil pela pintura 

figurativa, fácil pelo retrato de um país que era familiar, reconhecível, apoiado pelo sentido 

pitoresco que cada vez mais, e insistentemente, foi sendo cultivado pelos pintores e amado 

pelo público. 

 A provocação surge com intuito de não nos deixarmos levar por mais um conjunto 

de naturalismo e ficar por aí. A provocação vem no sentido de estimular e renovar o olhar, 

o olhar do observador, um reinício no sentido de perceber que muitos destes artistas tinham 

de fazer pela vida e ir de encontro a um mercado, por uma questão de sobrevivência, por 

uma questão de identidade, de serem reconhecidos e reconhecíveis.  

 No entanto a partir da abordagem que sugerimos, e que concretizámos, de 

(re)leitura das pinturas e dos pintores conseguimos facilmente perceber, e ver, que os 

autores não eram indiferentes ao contexto artístico internacional, não recusaram as 

vanguardas, nem as ignoraram, incorporaram ensinamentos e modos de fazer numa 

linguagem que fosse reconhecível. 

 Então este título e a nossa proposta é uma olhar de novo e despertar estas imagens 

detalhando as suas especificidades e particularismos no sentido de atualizar a leitura das 

obras, sem preconceitos, à luz de uma observação atenta de cada uma delas. 

 Um caminho que percorre uma galeria de retratos, construídos na herança de um 

modelo oitocentista que privilegiava a representação em detrimento da individualidade. 

Abrimos a exceção para os retratos de Marques da Silva, realizados por Veloso Salgado, 

onde revemos um outro entendimento da retratística. Nestas imagens há uma preocupação 

de aproximação ao modelo retratado, numa visão renovada, à luz de um naturalismo que 

buscava a individualidade e o registo dos sinais de identidade. Há uma humanização do 

modelo que não se encontrava na gramática formal de oitocentos. 

 O conjunto dos retratos é relativamente pequeno, na sua maioria resultante de 

encomendas, de uma solicitação específica do cliente ao pintor. No entanto se juntarmos a 

este o conjunto a secção relativa às cabeças de estudo, a sua representatividade da 

categoria retratos aumenta consideravelmente. Não estamos com isto a dizer que esses 

exercícios fossem assumidos como retratos, na realidade referem-se a uma realidade 

distinta e a um exercício preciso dentro do labor do pintor. Mas na sua essência 
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transportam a busca da verdade do modelo e a aproximação à fixação do indivíduo, 

constituindo desta forma imagens que apresentam afinidades com o retrato. Abrimos a 

exceção para a pintura de João Augusto Ribeiro – Cabeça de estudo – onde a fórmula 

utilizada, assumidamente académica, resulta na criação de um rosto idealizado.  

 Paralelamente ao núcleo dos retratos e cabeças de estudo abre-se outro caminho que 

percorre a paisagem. Na verdade a paisagem é o elemento dominante de grande parte do 

conjunto desta coleção de pintura FIMS. Quiçá o fator de coesão mais significativo, a 

encontrar algum, seja mesmo a paisagem. A paisagem imaginária e sacralizada, que 

revemos nos exemplares da pintura religiosa, a paisagem idealizada, presente nas incursões 

pela pintura mitológica e histórica, lembrando-nos da pintura de Acácio Lino – Baco, onde, 

na verdade, não existe a representação da paisagem, mas está subjacente, presente numa 

vegetação que surge intercalada com a personagem principal e que evoca todo um conjunto 

de pintura portuguesa que foi construído na reinvenção de uma paisagem idealizada, 

anunciando a mística de muitas das encenações criadas pela pintura histórica. 

 São no seu conjunto os representantes de gerações naturalistas, desde a primeira, 

representada por Marques de Oliveira, José de Brito, José Malhoa, José Júlio de Sousa 

Pinto e João Augusto Ribeiro, integrando elementos da chamada segunda geração 

naturalista, onde encontramos Carlos Reis, José Veloso Salgado ou Aurélia de Sousa, de 

encontro aos seus epígonos, como Joaquim Lopes, António Coelho de Figueiredo. 

 O naturalismo constitui um caso raro de persistência e longevidade no contexto da 

arte portuguesa. A pintura naturalista, fundamentada na estética realista275, foi influenciada 

por Barbizon e visava a vontade deliberada do exercício mimético da realidade. As 

temáticas representadas focaram-se essencialmente na paisagem, na pintura de costumes e 

no retrato. Consolidando uma relação de empatia com o público, bastante sólida, iniciou-se 

nas duas últimas décadas do séc. XIX e persistiu pelo séc. XX, em paralelo com o 

modernismo português, assumindo variantes e apropriações do movimento que se foram 

esvaziando de sentido, mas que persistiram por um período de tempo bastante prolongado. 

                                                           
275 MATIAS, Margarida L. G. Marques – “O naturalismo na pintura”. In CARVALHO-RIO, Manuel – 
História da Arte em Portugal. Do Romantismo ao fim de século. Lisboa: Publicações Alfa, 1993, p. 28.  
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A sua origem remete para os anos de 1880, após o regresso dos pensionistas do 

Estado, António Carvalho da Silva Porto e de João Marques de Oliveira, estudantes em 

Paris, assimilando a lição do naturalismo contagiada por um impressionismo emergente. 

Silva Porto segue para Lisboa, substituindo Tomás da Anunciação nas Belas Artes de 

Lisboa. Enquanto Marques de Oliveira regressa ao Porto, assumindo em 1881 a regência 

interina da cadeira de Pintura Histórica, na Academia Portuense das Belas Artes. 

A pintura portuguesa concretizava, deste modo, por intermédio de Silva Porto e de 

Marques de Oliveira, uma renovação do vocabulário formal, e uma nova forma de pintar 

que assentava sobretudo na paisagem e no culto da pintura de ar-livre.  

Numa fidelidade da arte à natureza, herança da Escola de Barbizon, os pintores 

transpunham para as suas telas a instantaneidade da natureza, invocando a influência do 

impressionismo nas marcas de efemeridade e permanente mudança276. 

O mercado artístico ativo, recetivo, consolidava-se e alargava-se por intermédio da 

classe burguesa que se interessava, cada vez mais, pela contemplação e aquisição de obras 

de arte. Por outro lado a articulação com a proliferação das publicações vocacionadas para 

a promoção da cultura artística, e outras atividades culturais que surgiam, como a 

assiduidade das exposições em vários espaços, quer no Porto, quer em Lisboa, constituía 

um prenúncio favorável às artes e aos artistas. 

No entanto a renovação e o percurso evolutivo porque enveredava a arte portuguesa 

iria sofrer uma inflexão que iria alterar substancialmente o seu contexto. A solicitação do 

retorno dos motivos da pintura e dos seus sentidos narrativos277, veiculado pela crítica e 

por um público pouco esclarecido e atraído pelo apelo da ruralidade, e das imagens 

familiares e reconhecíveis, irá conduzir os pintores a um caminho por um território 

identificável de lugares, de gentes e de atividades delineando geografias antropológicas e 

históricas, mais ou menos precisas, em que cada uma das pátrias se pretendeu representar 

e rever278. Sendo esta uma das principais razões que explicam o grande sucesso desta 

                                                           
276 SILVA, Raquel Henriques da – “Naturalismo”. In SILVA, Raquel Henriques da; LAPA, Pedro e 
SILVEIRA, Maria de Aires (coords.) – Museu do Chiado: Arte Portuguesa. 1850-1950. Lisboa: Instituto 
Português de Museus, 1994, p. 66. 
277 Idem. Ibidem. 
278 SILVA, Raquel Henriques da (coord.) – Telo de Morais. Colecção. Pintura e Desenho. Coimbra: Câmara 
Municipal de Coimbra / Departamento de Cultura / Divisão de Museologia, 2009, p. 67. 
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pintura, e que de certa forma justifica a sua perduração no tempo. O público revia-se e 

identificava-se com as imagens veiculadas pelas pinturas. 

Para José Augusto França a valorização do naturalismo está associado ao gosto e à 

sensibilidade da burguesia portuguesa, artisticamente inculta279. 

Os espaços de formação de Marques da Silva, a Academia Portuense da Belas 

Artes, numa primeira fase, e a École des Beaux Arts de Paris, foram comuns a muitos dos 

artistas que estão representados nesta coleção de pintura. Lembremos a quantidade de 

artistas portugueses que partilhavam o edifício da Rue Denfert-Rouchereau, onde o 

arquiteto Marques da Silva teria a oportunidade de acompanhar de perto o trabalho e 

aprendizagem dos seus colegas pintores. Mais tarde com a sua entrada para o ensino da 

Escola Portuense de Belas Artes, ou da Escola Faria Guimarães, continuaria a assistir de 

perto ao processo criativo dos seus colegas, pensamos que por aqui também se explique 

esta aproximação a esta coleção, e a este tipo de linguagem. 

Por outro lado cremos que esta relação, ou processo de contágio, se intensificará 

pela vertente criativa de um Marques da Silva aguarelista, onde o interesse pela 

aprendizagem do modo de fazer seria outro fator de atração. Na sua coleção de aguarelas 

está bem patente a sua predileção pela pintura de paisagem, pelas gentes e os lugares 

familiares, sendo estas também as mesmas temáticas que verificamos expressas nesta 

coleção de pintura. 

Por outro lado a atração pela paisagem pode ser associada, legitimamente, no nosso 

entender, à sua vocação primária: a arquitetura. A relação entre o objeto construído e a 

natureza é decisiva na arquitetura. É a raiz de todo e qualquer projeto, onde a paisagem é o 

campo de trabalho. Basta lembrarmo-nos dos estudos realizados para o Promontório de 

Sagres, no concurso para o monumento ao Infante Sagres, nesses esquissos estão expressas 

de forma particularmente explícita a atenção à paisagem e do modo como se estabelece a 

interação entre a arquitetura e a paisagem. 

Ao percorremos os esquissos registados nos cadernos de apontamentos e agendas 

da autoria de Marques da Silva, é possível constatar a atenção concedida ao lugar, 

                                                           
279 FRANÇA, José Augusto – “Naturalismo”. In CHICÓ, Mário Tavares; FRANÇA, José-Augusto; e 
SANTOS, Armando Vieira (dir.) – Dicionário da Pintura Portuguesa Universal, vol. III. Lisboa: Editorial 
Estúdios Cor, 1973, p. 288. 
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pesquisando formas e fórmulas de integração no contexto, na paisagem a construir ou a 

transformar. Lembramo-nos por exemplo de uma pesquisa em que o arquiteto explanava, 

desenhando280, a relação que o monumento da Boavista estabeleceria com a envolvente, 

com a confluência das ruas para uma intersecção, concluindo que a melhor resposta seria a 

escolha por um ponto, representado em planta. Na realidade a projeção ou a forma 

tridimensional do ponto referia-se a uma coluna, que corresponde á forma que acabou por 

se concretizar. 

Por outro lado, passando em revista todas as aguarelas, para além da faceta 

contemplativa que algumas encerram, existe um conjunto que se refere a análises muito 

concretas de lugares, de paisagens, que indiciam um cuidado e atenção extrema à 

compreensão do lugar. Esta perspetiva não pode ser dissociada da sua arquitetura, 

denunciando um arquiteto atento às especificidades do lugar. Por isso reivindicamos no 

título as memórias operativas, porque esses registos aguarelados também se tratavam de 

uma ferramenta de trabalho. Aliás a atenção ao lugar é uma característica enraizada na 

cultura arquitetónica da futura Escola do Porto, que na sua génese contempla, certamente o 

papel do arquiteto Marques da Silva, que irá formar toda uma geração de arquitetos, muitos 

dos quais contribuirão para a construção da chamada Escola do Porto. 

A paisagem tem por isso um lugar central na obra do arquiteto, é um interesse 

intrínseco. Nesta sequência revemos a afinidade entre o arquiteto e a pintura naturalista, 

que privilegiava a paisagem como uma das temáticas de predileção. Então podemos dizer 

que esta afinidade surgia como que de uma forma natural nos seus interesses, desde a sua 

própria profissão, aos colegas e ao núcleo familiar, passando pela sua própria produção 

pictórica, era esse o seu universo visual de referência. 

As catalogações e arrumações, no entanto, têm de ser assumidas com alguma 

reserva, sob pena de se excluírem todo um conjunto de informações e sinais das 

modulações próprias de cada autor. Como tivemos oportunidade de verificar os pintores 

foram permeáveis a várias influências. Na realidade o arquiteto não poderia ser 

considerado um pintor naturalista, apenas veiculava as temáticas, sendo que a sua 

                                                           
280 SILVA, José Marques da Silva – Caderno de Apontamentos. [c. 1908]. (FIMS/ MSMS/ 1189.47), fls. 
30v.-32v. 
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expressão incorpora mais ensinamentos para além deste reduto. Constatamos nesses 

registos uma pesquisa individual e solitária pela construção de uma linguagem própria e 

identitária.  

E reafirmamos estes argumentos em relação aos pintores que integram a coleção de 

pintura FIMS, voltamos ao início desta secção para repescar a necessidade de olhar de 

novo, o naturalismo é de fato o modelo referencial, mas não deve minimizar a expressão e 

a caracterização da respetiva obra. Também por isso tomamos emprestado o termo 

naturalismos, no plural, que, no nosso entender contempla a diversidade de linguagens e de 

caminhos de expressão escolhidos por cada um dos autores. 
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3. Marques da Silva e o mercado artístico do seu tempo 

 

 O Porto da época de Marques da Silva mostrava sinais de grande atividade artística, 

nomeadamente através do circuito das exposições, que se revelavam cada vez mais 

frequentes e assíduas. As publicações que se vocacionavam para a divulgação da arte, 

promovendo os eventos que aconteciam e consolidando um gosto dominante, eram cada 

vez mais numerosas, desenvolvendo modelos de grande qualidade no que concerne á 

reprodução de imagens, impulsionada pelo desenvolvimento da fotografia e de ferramentas 

de reprodução de imagens que se tornavam cada vez mais precisas e eficazes. 

Um dos fatores que contribuíram para a proliferação da arte reside, no nosso 

entender, na consolidação do sistema de ensino e do regime de bolsas para o complemento 

de estudo no estrangeiro, contribuindo para uma atualização do vocabulário formal, 

permitindo ao mesmo tempo, o aperfeiçoamento do modo de fazer, em termos técnicos, 

proporcionando aos artistas um crescimento em conhecimento e competência.  

A produção artística, promovida pela imprensa desde os períodos de formação dos 

artistas no estrangeiro, com artigos e exposições que ilustravam os progressos alcançados, 

em remessas enviadas pelos próprios artistas, fomentava espectativas e estimulava quer o 

próprio artista, mas também o público que, curioso acorria às exposições para testemunhar 

os progressos dos estudantes. 

Não podemos deixar de referir que se tratava de uma formação ligada ao ensino 

oficial, de cariz conservador, estabelecendo uma linha de continuidade nas correntes 

artísticas, recusando ou ignorando as vanguardas, ou qualquer movimento de rutura. 

 Neste capítulo pretendemos reconhecer os mecanismos de promoção artística e de 

consolidação de um gosto que se caracteriza pela persistência dos valores naturalistas, de 

atenção à paisagem, ao serviço de uma elite burguesa, num percurso que se afirma na 

segunda metade do séc. XIX, e que se prolonga pela primeira metade do século XX.  

 Na sequência da investigação elaborada em torno das obras de pintura da coleção 

da FIMS, encontramos referências a locais de exposição, a periódicos de divulgação da 

arte, ou relatos de alguns episódios que ilustram a forma como o arquiteto Marques da 

Silva se relacionava com o universo do mercado artístico. São esses indícios que tratamos 

de expor neste capítulo de forma a podermos compreender o núcleo de pintura FIMS, 
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construindo uma aproximação mais concreta e objetiva sobre a interação do arquiteto com 

o mercado artístico, mas sobretudo, com as obras que compõem este núcleo de pinturas. 

 São várias as salas que integravam o circuito das exposições realizadas no Porto, à 

época de Marques da Silva, que limitamos às primeiras décadas do séc. XX, no período 

que sucede a formação do arquiteto em Paris, e a consequente construção da sua afirmação 

profissional, e pessoal, enquanto figura pública na cidade. Limitamos o estudo às quatro 

primeiras décadas do séc. XX, sobrepondo, quase de forma literal a linha de vida do 

arquiteto que termina em 1947. A primeira referência de compra de quadros remete para o 

ano de 1908281, embora consideremos ainda uma hipótese no ano de 1902, que a seu tempo 

será explicitada, sendo que a última refere-se à exposição de António Cruz (1907-1983), 

no ano em que o pintor realiza a sua primeira exposição na cidade do Porto, no Salão Silva 

Porto, em 1939. 

 Percorrendo o circuito das salas de exposições, frequentadas e referidas pelo núcleo 

familiar de Marques da Silva, verificamos uma maior recorrência ao Salão Silva Porto e 

por isso mesmo abriremos um espaço, neste capítulo, dedicado a esta sala de exposições 

que terá uma importância determinante na formação do público e do gosto, associado à 

classe da alta burguesia onde se inseria o arquiteto e o seu núcleo familiar. 

 Em 1909 era publicada na revista Arte282 a reprodução de duas obras do pintor 

Marques de Oliveira, sendo que uma delas (fig. 145) corresponde à reprodução de uma das 

pinturas que integram a coleção de pintura da FIMS (fig. 147). 

                                                           
281 Já aqui referimos as anotações relativas à compra de quadros que se encontram registadas num caderno de 
apontamentos, manuscrito por Marques da Silva, onde se refere a compra de um quadro de [José Veloso] 
Salgado, um quadro de C.[ândido] da Cunha e uma aguarela de José de Brito. - cf. SILVA, José Marques da - 
Caderno de Apontamentos. 1908 (FIMS/ MSMS/ 0568), V. vol. II, p. 29  
282 “DR. JOAQUIM Costa”. In Arte. Archivo de Obras de Arte, n.º 59. Porto: Marques Abreu, Novembro de 
1909, p. 82. 
A publicação da revista Arte, dirigida por Marques de Abreu, ocorreu entre os anos 1905 e 1912, ao longo de 
96 números, representando um caso singular de persistência no mercado das publicações. Cada número da 
revista era composto por 4 a 8 páginas, debruçando-se essencialmente a divulgar a arte nas suas diversas 
vertentes, pintura, escultura e o património construído. Dedicada à arte portuguesa, a revista seria um veículo 
para dar a conhecer a constância de um gosto associado à burguesia nortenha, conservadora, e que cultivava 
o gosto pelas persistências naturalistas, de diversos autores ligados, na sua maioria, à academia. Os artigos 
escritos não se propunham a criar uma consciência crítica, nem focavam as vanguardas, assumiam, 
sobretudo, um papel de divulgação, ilustrados com imagens de grande qualidade, saídas das oficinas de 
Marques de Abreu, promovendo as exposições que iam ocorrendo na cidade e os seus autores - cf. FRANÇA, 
José-Augusto - “As Revistas de Arte”. In A Arte em Portugal no Século XIX, vol. II, p. 112. 
Quem folhear a collecção desta revista, verificará que ella, desde o seu início, vem cumprindo fielmente o 
seguinte programma: por um lado, archivar pela estampa e explicar em rápidos artigos, o que de original e 
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A mesma pintura de Marques de Oliveira da coleção FIMS exibe uma inscrição – 

Agueda – manuscrita a grafite no verso da moldura, informando também sobre a data de 

produção - 1902283. Daí que optámos por manter este título em detrimento daquele que foi 

referido na revista – Caminho. Águeda. A segunda imagem publicada na revista – Fim de 

Tarde. Impressão. Águeda (fig. 146) – retrata outro enquadramento sobre o mesmo tema, o 

rio Águeda, o que vem sublinhar a persistência do tema na obra do pintor284. 

 Esta constatação serve para evidenciar alguns fatores que concorrem para a 

compreensão da coleção de pintura FIMS, nomeadamente para nos demonstrar que uma 

mesma pintura podia ser intitulada de várias formas. Por outro lado podemos constatar em 

que moldes se processava a circulação e divulgação das imagens. 

 As duas imagens surgem na revista de forma avulsa, ou seja, o texto que as 

acompanha não faz qualquer menção às mesmas, sendo que estão intercaladas com uma 

matéria que serve de apresentação a um dos colaboradores da revista Arte, o jornalista e 

crítico de arte Joaquim Costa. A nossa leitura leva-nos a concluir que a reprodução das 

referidas pinturas funciona como uma espécie de narrativa paralela – a das imagens – em 

complemento do número anterior da revista que fora dedicado ao pintor Marques de 

Oliveira285. 

                                                                                                                                                                                

característico possuímos nos diversos ramos das artes plásticas, legado pelas gerações extinctas ou 
produzido pelos artistas d’hoje, e por outro lado, prestar homenagem aos raros homens que entre nós 
devotadamente trabalham pela propagação da obra d’arte e pela educação do gosto. - cf. “DR. JOAQUIM 
Costa”. In Arte. Archivo de Obras de Arte, n.º 59. Porto: Marques Abreu, Novembro de 1909, p. 82 
283 V. vol. III desta Tese, p. 8. 
284 Lembramos que já havíamos mostrado no capítulo anterior uma paisagem referente a este tema, da autoria 
de Marques de Oliveira, aquando da abordagem da paisagem de Cândido da Cunha. 
285 Arte. Archivo de Obras de Arte, n.º 58. Porto: Marques Abreu, Outubro de 1909.  

    
fig. fig. fig. fig. 145145145145    Caminho – Agueda        
Marques de Oliveira 
Simili-gravura de Marques Abreu 
 
 
 

fig. fig. fig. fig. 146146146146    Fim de Tarde – Impressão - 
Agueda,  
Marques de Oliveira, n.dat. 
Simili-gravura de Marques Abreu 
 
 

fig. fig. fig. fig. 147 147 147 147 Agueda 
Marques de Oliveira, 1902 
Óleo s/ tela 
FIMS/ MSMS/ PAD-0514 
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 Não sabemos ao certo se a pintura FIMS já se encontraria na posse de Marques da 

Silva aquando da publicação das imagens na revista Arte. Avançamos com a hipótese da 

pintura ter sido adquirida a partir de uma exposição coletiva organizada pelo Instituto 

Portuense de Estudos e Conferências, no ano de 1902, onde Marques de Oliveira 

apresentou um conjunto de 6 pinturas286 alusivas ao tema do rio Águeda, associando a esta 

hipótese com a inscrição da data que consta no verso da moldura, a que já aludimos 

anteriormente, asseguramos um reforço na credibilidade da hipótese. Partindo desta 

premissa é nossa convicção que a pintura já se encontrava com Marques da Silva e que o 

arquiteto teria disponibilizado a mesma para ser fotografada e publicada na revista. E 

encontramos aqui mais uma forma de sublinhar que Marques da Silva participava 

ativamente na divulgação do seu núcleo de pinturas.  

A pintura de Marques de Oliveira – Águeda – integrou a exposição de homenagem 

ao pintor, realizada em 1929, no Ateneu Comercial do Porto, sendo referenciada na página 

21 do referido catálogo, na entrada 215 – Paisagem (Águeda) (óleo), como propriedade do 

Ex.mo Senhor Marques da Silva287.  

 Do capítulo anterior ficámos a saber que o arquiteto comprou algumas pinturas, 

assimilámos da mesma forma que algumas obras foram emprestadas para integrar 

exposições dos artistas288, divulgando o nome do seu proprietário. Associando as estas 

constatações anteriores, o facto de emprestar as pinturas também para a divulgação em 

periódicos da época, estamos em crer que a interação que Marques da Silva estabelecia 

com as pinturas era dinâmica. Para além destes procedimentos constituírem mais um 

veículo de promoção da figura pública, antevemos, sobretudo, um personagem ativo na 

promoção da arte.  

 No ano de 1910 seria divulgado um outro quadro da coleção de pintura FIMS, 

também na revista Arte, desta vez integrado na promoção da exposição temática sobre a 
                                                           
286 INSTITUTO PORTUENSE DE ESTUDOS E CONFERENCIAS - Catálogo da Terceira Exposição de 
Bellas-Artes. Realizada na Galeria da Santa Casa da Misericordia do Porto. Porto: Typographia Universal, 
1902, p. 9. Ver também Quadro 2 – Vol. II, p. 11. 
287 PINA, Júlio e GOUVEIA, Aires de (org.) – Quadros do Grande Mestre Marques D’Oliveira. Catálogo. 
Porto: Ateneu Comercial do Porto, 1929, p. 21. 
288 Já verificámos o caso da pintura de Marques de Oliveira, mas lembramos também a participação na 
exposição de homenagem a Aurélia de Sousa, em 1936. - cf. CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO – 
Exposição de Homenagem Póstuma á grande pintora D. Aurélia de Souza. Porto: Câmara Municipal do 
Porto, 1936, fl. 6v. 
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obra de Acácio Lino. A exposição, organizada pela Sociedade de Belas Artes289 reportava-

se a uma mostra de trabalhos do pintor, realizados após a conclusão dos anos do pensionato  

em Paris, mais propriamente no seu regresso a Portugal. 

 Não sabemos ao certo onde se terá realizado a exposição de Acácio Lino, uma vez 

que a Sociedade de Belas Artes produzia exposições em vários espaços da cidade do Porto, 

desde o Teatro São João, ao Ateneu Comercial do Porto, passando pelo Átrio da 

Misericórdia até ao Salão Silva Porto290, estimamos pela data e pela configuração do 

espaço, que remeta para o Ateneu Comercial do Porto, mas não passa de uma mera 

hipótese. 

A fotografia publicada na referida revista Arte291, apresenta uma panorâmica sobre 

a sala de exposições (fig. 148), onde uma observação atenta permite localizar, à direita, a 

pintura que propõe uma recriação da figura mítica de Baco (fig. 149). Esta pintura integra a 

coleção de pintura da FIMS (fig. 150), no entanto não conseguimos apurar se terá sido 

adquirida nesta exposição, ou se foi uma oferta do seu autor ao arquiteto Marques da Silva. 

Acácio Lino (1878-1956) estudou na Escola Portuense da Belas Artes entre 1892 e 

1903, completando os cursos de Escultura, Arquitetura e Pintura, numa época em que era 

comum os artistas cursarem as três artes. Em 1904 Acácio Lino vai para Paris como 

pensionista do Estado Português, estudando com Jean-Paul Laurens e Fernand Cormon, 

                                                           
289 A Sociedade de Belas Artes foi uma agremiação de artistas sediada no Porto, criada com intuito de 
promover a cultura artística por meio de exposições selecionadas e verdadeiramente educativas do nosso 
público, conferências, concertos ou excursões. A associação portuense, criada em 1906, perdurou até ao ano 
de 1927 e assumia na cidade do Porto um papel semelhante à Sociedade @acional de Bellas Artes de Lisboa. 
O lançamento legal e social da instituição foi protagonizado pelo escultor António Teixeira Lopes e o seu 
irmão, o arquiteto José Teixeira Lopes, os pintores Cândido da Cunha, José de Brito, Manoel Monterroso, 
João Augusto Ribeiro, por Augusto Gama e Jorge da Cunha, nomes que constituíram a primeira Direção da 
Sociedade de Belas Artes. Este grupo seria destacado de um grupo mais vasto que se juntava à iniciativa, 
onde encontramos nomes como os de Alberto Aires de Gouveia, Aurélia de Sousa, Marques Abreu, Acácio 
Lino, José de Oliveira Ferreira, Adolfo Marques, Rodolfo Pinto do Couto ou o arquiteto José Marques da 
Silva. No entanto muitos outros nomes seriam integrados a esta associação durante o tempo que durou. A 
primeira ata da Sociedade de Belas Artes foi registada no dia 4 de Agosto de 1909 e a última a 17 de 
Fevereiro de 1925. A primeira exposição promovida por esta associação foi inaugurada em 17 de Junho de 
1906, no Teatro de São João, e exibia trabalhos de Vieira Portuense, pertencentes à Ordem Terceira de São 
Francisco, do Porto - cf. “SOCIEDADE de Bellas Artes”. In Arte. Archivo de Obras de Arte, n.º 17 e 18. 
Porto: Marques Abreu, Junho de1906, fls. 2v-4v.; LEÃO, Manuel – “Teixeira Lopes e a Sociedade Portuense 
de Bellas Artes”. In Amigos de Gaia. Boletim da Associação Cultural, n.º 49, 8.º vol. Vila Nova de Gaia: 
Associação Cultural Amigos de Gaia, Dezembro de 1999, pp. 19-25. 
290 LEÃO, Manuel – Op. Cit.. 
291 GUEDES D’OLIVEIRA – “Acácio Lino”. In Arte. Archivo de Obras de Arte, n.º 65. Porto: Marques 
Abreu, 20 de Maio de 1910, p. 37. 
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realizando ainda uma viagem de estudo pela Suíça e por Itália. Uma vez que as referências 

sobre a duração deste período de formação complementar são incertas, estimamos o seu 

regresso a Portugal por volta do ano de 1907, baseado nas informações veiculadas pela 

reportagem de Guedes de Oliveira, a propósito desta exposição, onde o jornalista se refere 

aos três annos de Paris292 de Acácio Lino.  

Em 1912 o pintor foi nomeado professor interino da disciplina de Desenho 

Histórico na Escola Portuense das Belas Artes, onde lecionou até à sua jubilação, em 

Fevereiro de 1948. 

 Aarão de Lacerda refere que a arte de Acácio Lino é essencialmente a de um 

paisagista293, por seu turno, o pintor Joaquim Lopes relata que Marques de Oliveira, 

reconhecendo o valor do seu discípulo, dizia que teria já encontrado quem o substituísse no 

seu magistério na Escola Portuense de Belas Artes, quando chegasse à altura de abandonar 

a Escola, referindo que Acácio Lino dignamente continuaria as suas lições294.  

 Na verdade Acácio Lino exerceu as três áreas artísticas para que estava capacitado, 

desenhou a sua própria casa, em Travanca, executou esculturas, mas foi em pintura que se 

destacou e notabilizou. A sua pintura histórica é inconfundível, com as suas cores vibrantes 

e transparentes que recriam atmosferas imaginárias de uma forma particularmente sensível 

                                                           
292 Idem – Ibidem. 
293 LACERDA, Aarão de – “Acácio Lino”. In MONTEIRO, Miguel [et al.] – Livro de Ouro. Homenagem ao 
Pintor Acácio Lino. Porto: Comissão Organizadora e Executiva de Homenagem ao Pintor Acácio Lino, 
[1942], p. 17 
294 LOPES, Joaquim – “O pintor Acácio Lino”. In MONTEIRO, Miguel [et al.] – Op. Cit., p. 62 

    

fig. fig. fig. fig. 148148148148    Vista da exposição de Acácio Lino    
Simili-gravura de Marques Abreu, ca.1910 
 
 
 

fig. fig. fig. fig. 149149149149    Vista da exposição de 
Acácio Lino (Pormenor) 
Simili-gravura de Marques Abreu, 
ca.1910 
 
 

fig. fig. fig. fig. 150 150 150 150 Figura mítica. Baco. 
Acácio Lino, 1908 
Óleo s/ tela 
FIMS/ MSMS/ PAD-0393 
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e eloquente. Verifica-se uma grande mestria no controlo da anatomia, um sentido 

compositivo bastante apurado, e uma paleta de cores característica e inesquecível.  

 É no contexto da pintura histórica que se insere esta figura de Baco (fig. 150) onde 

se revê a perspicácia no uso da cor, saturada e movimentada pela pincelada, num registo 

naturalista de uma figura de velho, onde o controlo do desenho nos informa os sinais da 

sua velhice e da passagem do tempo. Ao mesmo tempo a personagem olha o observador de 

soslaio, traduzindo inquietação e um olhar insolente que se ajusta ao caracter boémio da 

personagem. 

 No conjunto do núcleo de pintura da FIMS existem ainda mais dois registos da 

autoria de Acácio Lino, duas pinturas a óleo que se inserem no registo do pintor paisagista; 

uma paisagem fluvial e uma pintura de cariz mais pitoresco, retratando um quinteiro 

minhoto, esta última oferecida a Maria José Marques da Silva295, a dedicatória, constante 

nesta pintura, testemunha, de certa forma, a aproximação do pintor à família Marques da 

Silva. Acácio Lino foi professor na Escola Portuense de Belas Artes na mesma altura em 

que Marques da Silva exercia ali o magistério, abrangendo também os dois períodos 

correspondentes à direção da Escola por parte do arquiteto296. 

 São vários os registos que encontramos nas agendas e nos cadernos de 

apontamentos, da autoria de Marques da Silva e Júlia L. M. Marques da Silva que relatam 

as visitas do arquiteto, e de sua mulher, à casa de Acácio Lino, mas também as visitas do 

pintor à casa de Marques da Silva, reforçando esta ideia de familiaridade entre os dois 

autores, informações que contribuem para construir, com alguma consistência, a hipótese 

de a pintura Baco ter sido oferecida ao arquiteto. 

 Marques da Silva escreve um texto no Livro de Homenagem ao pintor, na qualidade 

de antigo diretor da Escola de Belas Artes do Porto, mas também como amigo, referindo-se 

a Acácio Lino como um distinto escultor e arquitecto mas que era fundamentalmente um 

pintor, destacando o colorido aliciante e quente da expressão. Finaliza o texto com a nota 

a um facto que me toca pessoalmente. É que, a pintura do teto da sala de espectáculos do 

Teatro de São João foi executada por José de Brito e Acácio Lino, em colaboração, 

                                                           
295 Para visualização destas duas pinturas da autoria de Acácio Lino - V. vol. III, p. 19. 
296 Consultar Quadro 1 - Cronologia de Autores. Formação e magistério - V. vol. II, p. 10. 
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sentindo assim, o prazer de contar estes dois Artistas, como cooperadores duma obra de 

minha autoria297. Acácio Lino foi um dos autores, em parceria com o pintor José de Brito 

(1855-1948), que compôs e pintou o teto da sala de espetáculos do Teatro de São João, 

cujo projeto, concebido pelo arquiteto Marques da Silva, entre 1910 e 1911, seria 

construído nos anos subsequentes, entre 1912 e 1918298. 

 A revista Arte, publicada entre 1905 e 1912, cumpria um papel determinante na 

promoção da arte portuguesa, escrevendo sobre muitos artistas portugueses, 

maioritariamente do norte do País, dirigida a um sector específico da sociedade, a alta 

burguesia, que frequentava e comprava obras de arte nas diversas exposições que se iam 

realizando, reivindicava também um papel na formação do gosto, contribuindo para a 

formação de um público assente nas persistências naturalistas que, tendo a sua origem no 

séc. XIX, prolongaram-se ativamente pela primeira metade do séc. XX.  

Posteriormente surgiria uma outra publicação, igualmente dirigida por Marques de 

Abreu, a Ilustração Moderna299. Revista dedicada fundamentalmente à sociedade e a arte. 

Não obstante a sua visão conservadora e tradicionalista, a Ilustração Moderna, 

vocacionada para temas relacionados com o Porto e norte do País, traduzia uma certa 

vitalidade da cultura portuense, plasmada numa publicação de qualidade. 

Estas duas publicações revestem-se de uma importância maior para o nosso estudo; 

por um lado, porque se distanciavam dos registos generalistas, dedicando-se quase 

exclusivamente à arte. Por outro, a sua excelente qualidade gráfica e as reproduções das 

obras de arte contempladas nas simili-gravuras de Marques de Abreu, foram um contributo 

decisivo para esclarecer o percurso das pinturas que integram a coleção da FIMS, 

                                                           
297 SILVA, José Marques da – “Mestre Pintor Acácio Lino”. In MONTEIRO, Miguel [et al.] – Op. Cit., pp. 
67-69. 
298 CARNEIRO, Luís Soares – “Teatro de São João”. In FIGUEIRA, Jorge; PROVIDÊNCIA, Paulo e 
GRANDE, Nuno – Porto 1901-2001. Guia de Arquitectura Moderna. Porto, Secção Regional Norte da 
Ordem dos Arquitectos e Livraria Civilização, 2001, ficha n.º 3, pp. 2-3. 
299 A revista Ilustração Moderna, dirigida e editada por Marques Abreu, cumpriu no total 58 números, 
publicados entre Maio de 1926, correspondente ao número 1, e Novembro/Dezembro de 1932, com a 
publicação do número 58. A periodicidade mensal da revista mantém-se até ao final de 1930, passando a 
bimensal a partir de Janeiro / Fevereiro de 1931, até ao último número da revista.1932 - cf. BAETA, Ricardo 
Manuel Mendes - Coleccionismo privado no Porto: colecções e coleccionadores de arte na revista 
Ilustração Moderna (1926-1932). Porto: [Edição do Autor], 2010, p. 34. Devemos advertir que uns anos 
antes, entre 1898 e 1903, Marques Abreu, em colaboração com Oliveira Passos como diretor literário, foi o 
fundador e diretor artístico da revista Ilustração Moderna. Revista de Literatura e Arte, publicada no Porto, 
embora homónima refere-se a uma cronologia distinta.  
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permitindo analogias entre as imagens das pinturas e os quadros propriamente ditos, ao 

mesmo tempo que forneciam informação sobre os autores e a sua obra, permitindo a 

assimilação integral da obra e do artista.  

Os autores abordados por estas duas publicações correspondem, de um modo geral, 

e quase integral, diga-se, ao grupo de pintores contemplados pela coleção FIMS. Impondo-

se igualmente como um importante testemunho de uma forma de viver a arte, o 

diletantismo de uma determinada fração da sociedade, informando-nos sobre o universo de 

referências visuais que envolvia a produção e promoção das obras de arte, desde a forma 

como eram expostas, onde eram vendidas, qual o ambiente doméstico a que se destinavam, 

que discurso se associava às pinturas, enfim todo um conjunto de questões que interessava, 

e muito, para compreender este núcleo de pintura, os autores e atores desta trama. 

Ambas as revistas seriam colecionadas pelo arquiteto Marques da Silva, conforme 

se pode constatar pelas existências na base de dados da biblioteca da FIMS, um dado 

adicional que reforça o nosso interesse nestas duas publicações.  

 No contexto da participação ativa no mercado artístico, por parte do arquiteto 

Marques da Silva, propomos a revisitação de um episódio que envolveu a venda de um 

quadro, uma pintura religiosa sobre a temática do Calvário (fig. 152). Este episódio 

esclarece, paralelamente, sobre os contatos e conhecimentos de Marques da Silva, 

explicitando os contornos inerentes ao procedimento levado a cabo para concretizar uma 

venda desta natureza. 

A pintura integrou o conjunto de bens móveis pertencentes a Amélia Lopes 

Martins, cujo destino seria determinado aquando do processo de partilhas, ocorrido a partir 

    
fig. fig. fig. fig. 151151151151     Crucifixão 
Fotografia p/b 
FIMS/ MSMS/ Foto1841 
 
 

fig. fig. fig. fig. 152152152152    Crucifixão 
Autor Desconhecido, finais do séc. XVI 
Óleo s/ madeira 
FIMS/ MSMS/ PAD-0934 
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de 1943. Numa das notas avulsas que consta do processo de partilhas podemos verificar 

que o quadro teria sido visto, ou avaliado, por Abel de Moura, referindo que se tratava de 

um quadro da Escola de Viseu ou Lamego. Abel de Moura300 propunha levar o quadro para 

sua casa para poder ser visto pelos amadores, e para mostrá-lo a Vasco Valente301, que 

seria a pessoa indicada para comprá-lo. Falava-se em 20, 30 ou 40 contos302. 

Num outro apontamento registado numa agenda manuscrita por Marques da 

Silva303, com a data de 29 de Julho de 1944 podemos ler que, tal como Moura, 

[Mardel]304tinha avaliado o quadro, propondo o preço de 15c. Na mesma anotação refere-

se ainda que o Dr. Ricardo E.[spírito] S.[anto]305 falara num valor monetário para a 

                                                           
300 Abel de Moura (1911-2003) - Ilustre descendente de duas gerações de pintores que se afirmaram 
essencialmente no restauro e conservação da pintura. Filho de Tomás de Moura (1873-1955), sobrinho de 
Eduardo de Moura (1867-19--) e neto de Manuel António de Moura (1838-1921). Abel de Moura formou-se 
na Escola de Belas Artes do Porto entre 1925 e 1933, fez parte do Grupo + Além, ainda como estudante. 
Pintor de cavalete e de técnicas murais, nas décadas de 30 e 40 viria a especializar-se no restauro, estagiando 
como bolseiro em Roma, Florença, Munique e Barcelona, direcionando a sua atividade profissional para o 
campo da conservação e do restauro. Em 1951 integra a oficina de pintura do Museu Nacional de Arte 
Antiga, a convite de João Couto. Na década de 60 dirigiu interinamente o MNAA, entre 1962 e 1967, 
subsequentemente passa a dirigir o Instituto de José de Figueiredo, que entretanto se tornou autónomo do 
MNAA no ano de 1965 - cf. PORFÍRIO, José Luís (coord.) – Arte Moderna Portuguesa. A colecção da 
Petrogal. Catálogo. Porto, Direção de Relações Externas da Petrogal, 1986,p. 45; Escola Superior de Belas-
Artes do Porto / Processo do aluno / Abel de Moura. 1925 - 1933. 26f.; V. vol. II, p. 54 (cartão de visita do 
pintor). 
301 António Vasco Rebelo Valente (1883-1950) – Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, 
notabilizou-se em história e crítica de arte. Foi nomeado Diretor do Museu Nacional Soares dos Reis em 
1932. Fundou e dirigiu a revista MVSEV, juntamente com Aarão de Lacerda, desde 1942.  
302 Processo de avaliação e eventual venda da pintura O Calvário. [Notas] ca. 1944. 1 fl. (FIMS/ MSMS/ 
501’e’) V. vol. II, p. 41. 
303 SILVA, José Marques da - Agenda.1944 (FIMS/ MSMS/ 1188.13), V. vol. II, p.37. 
304 A nota manuscrita dificulta a compreensão integral do nome, não sendo, por isso, explícita quanto a este 
personagem, analisando um pouco melhor, suportado pelo conhecimento adquirido ao longo deste trabalho, 
avançamos com a hipótese de se tratar de Fernando Mardel de Araújo (1884-1962). Fernando Mardel foi 
discípulo de Luciano Freire, dedicando-se ao restauro de pintura antiga. Em 1911, José de Figueiredo, então 
diretor do museu, estabelece uma oficina de restauro associada ao MNAA, convidando Luciano Freire para 
se encarregar da conservação e restauro das obras de arte do museu. O trabalho de Luciano Freire seria 
continuado pelo seu discípulo Fernando Mardel que permaneceria associado à oficina de restauro que 
funcionava em dependências do Convento de S. Francisco. Mais tarde Mardel virá a integrar a equipa que irá 
conceber a casa do Instituto para Exame e Restauro das Obras de Arte, juntamente com Manuel Valadares, 
João Couto e o arquiteto Guilherme Rebelo de Andrade, segundo os planos concebidos por José de 
Figueiredo, estabelecendo deste modo a instituição que estaria na base da criação do Instituto José de 
Figueiredo. 
305 Pensamos que Dr. Ricardo E. S. corresponde à personalidade Ricardo Espírito Santo (1900-1955), 
administrador do Banco Espírito Santo, reconhecido como uma importante colecionador de arte, mecenas e 
fundador do museu-escola, Fundação Ricardo Espírito Santo, no ano de 1953, da qual foi o primeiro 
presidente do conselho diretivo. A fundação foi criada com a finalidade de estudar, proteger e promover as 
artes decorativas e os ofícios com elas relacionados, pela manutenção das suas características tradicionais e 
pela valorização do trabalho dos artífices, procurando, da mesma forma, a sensibilização e formação do 
público.  
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referida pintura entre 13 a 15c. Ficamos a saber igualmente que o Dr. Couto306, do Museu 

Nacional de Arte Antiga, avançara com a proposta de compra por 20 contos, propondo 

como condição radiografar o quadro para avaliar a dimensão e impacto do repinte, 

existente na parte esquerda do mesmo quadro. 

Cremos que a fotografia do quadro (fig. 151), pertencente ao espólio da FIMS, onde 

consta dois exemplares iguais, terá sido realizada para divulgar a pintura e captar possíveis 

compradores. 

Na sequência deste relato contatámos o MNAA de forma a investigar, no legado do 

seu antigo diretor, João Couto, informações relativas a este processo que permitissem a sua 

reconstituição. Esta pesquisa revelou-se, porém, infrutífera, não tendo sido encontrados 

quaisquer registos relativos a essa operação. 

O desfecho deste episódio, relativo à pintura do Calvário foi encontrado num 

caderno de apontamentos manuscritos pelo arquiteto Marques da Silva, cuja data 

estimamos ser relativa ao ano de 1944, aproximadamente. O arquiteto refere, a páginas 

tantas o seguinte comentário: Disse quanto ao quadro / que ficara eu com ele / pelos 30 

contos307, informando-nos que ele próprio teria adquirido o quadro, explicando, da mesma 

forma, como foi integrada esta pintura no atual núcleo de pintura da FIMS. 

Ainda no mesmo caderno de apontamentos, na sequência do mesmo processo de 

partilhas, consta uma referência a um outro personagem, a propósito da venda de uma 

pintura, referimo-nos a Júlio Pina308. Já tivemos oportunidade de nos referirmos a Júlio de 

                                                           
306 João Couto (1892-1968) – formado em Direito, licenciado em Letras e diplomado pela Escola Normal 
Superior da Universidade de Coimbra, em Ciências Histórico-Geográficas. Foi diretor do Museu Nacional de 
Arte Antiga entre 1938 e 1962, concretizando um conjunto de obras de remodelação e de ampliação do 
museu, transformando-o numa instituição similar aos seus congéneres europeus. Terá uma importância 
determinante na autonomização do Instituto José de Figueiredo, no restauro e na conservação das obras de 
arte pertencentes ao espólio do MNAA, bem como na formação de conservadores e monitores dos museus 
nacionais. Publicou ainda diversas obras e artigos no âmbito da história da arte, da conservação e do restauro. 
307 SILVA, José Marques da - Caderno de Apontamentos. (ca.1944) (FIMS/ MSMS/ 1189.27), fl. 8 
308 Júlio Pina (1873-1951) – pintor, fez a sua formação na Academia Portuense das Belas Artes, e em Paris, 
onde foi discípulo de Benjamin Constant e de Jean- Paul Laurens, alcançando uma menção honrosa na 
Academia Julian. Foi professor de desenho, a título particular, e dedicou-se ao mercado artístico sendo o 
responsável pela organização de várias exposições de arte na cidade do Porto, e em outras cidades do país. - 
cf. FONSECA, João de Sousa (dir.) – Grande Enciclopédia Portuguesa Brasileira, vol. XXI. Lisboa: 
Editoral Encoclopédia Lda, [1960], p. 680. 
Num dos cadernos de apontamentos da autoria de Marques da Silva podemos ler: Quadro de Sousa Pinto / 
Pina vendeu por 5.300$0 - cf. SILVA, José Marques da - Caderno de Apontamentos. (ca.1944) (FIMS/ 
MSMS/ 1189.27), fl. 3 v. 
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Pina aquando da organização da exposição de homenagem a Aurélia de Sousa, realizada 

em 1936309. E verifica-se que este pintor é um dos agentes que prestaram assessoria a 

Marques da Silva no decorrer do processo de partilhas por morte de Amélia Lopes Martins, 

servindo de intermediário entre o arquiteto e o mercado artístico. 

Cremos que as referências acima descritas constituem um conjunto representativo 

de informações que nos permitem reconstituir o cenário e os atores com quem o arquiteto 

se cruzou, personagens ligadas ao mercado artístico, aos museus e à sociedade civil, que 

compõem uma rede de contatos que era próxima e conhecida de Marques da Silva. 

Contributos bastante relevantes que podem testemunhar e reforçar a ideia lançada 

anteriormente sobre a interação do arquiteto com o mercado artístico da sua época. 

Já nos referimos aqui à participação de Marques da Silva enquanto comprador, e 

também como personagem integrante de alguns processos de venda de quadros, mas 

devemos referir ainda a sua participação enquanto expositor, exibindo os seus desenhos de 

arquitetura num certame que ocorreu em 1917, no Palácio de Cristal Portuense – Grande 

Certamen d’Arte310. No respetivo catálogo, integrando a secção de Arquitetura, 

verificamos que o arquiteto disponibiliza para venda o Projecto do novo edifício dos Paços 

do Concelho de Guimarães e alguns esbocetos, formalizando, desta maneira, uma outra 

faceta da sua participação no mercado artístico. 

 A cidade do Porto foi lentamente consolidando um circuito de espaços destinados a 

exposições de arte, onde se destacavam alguns espaços pela assiduidade e frequência das 

exposições realizadas, quer coletivas, quer individuais, relativas a diversos autores, muitos 

dos quais integram a coleção de pintura da FIMS. 

 Falamos de espaços como o Ateneu Comercial do Porto, o átrio da Misericórdia, ou 

o Salão Silva Porto, que compunham os agentes principais e mais ativos neste percurso das 

salas de exposição. Já tivemos oportunidade, ao longo do segundo capítulo, de enunciar e 

referir várias exposições relativas a estes locais. 

                                                           
309 CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO – Exposição de Homenagem Póstuma á grande pintora D. Aurélia 
de Souza. Porto: Câmara Municipal do Porto, 1936. Na página de abertura podemos ler: Iniciativa da 
Câmara Municipal do Porto com a colaboração do Snr. Engenheiro Vasco Ortigão de Sampaio e do pintor 
Júlio de Pina. 
310 JUNTA PATRIÓTICA DO NORTE – Grande Certamen d’Arte. Catálogo. Porto: Empresa Guedes, 1917, 
p. 51. V. vol. II, p. 63. 
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O Átrio da Misericórdia do Porto, espaço expositivo de grande importância no 

circuito da arte portuguesa, na cidade do Porto, entre a última década do séc. XIX e o 

primeiro quartel do séc. XX, aproximadamente, surgiu na sequência da necessidade de 

construir um espaço para a exposição permanente dos retratos dos beneméritos da Santa 

Casa da Misericórdia do Porto.  

A galeria de retratos da Santa Casa da Misericórdia do Porto constitui uma das 

maiores do nosso país e abrange uma grande diversidade de registos e de autorias de 

pintura de retrato do séc. XIX e inícios do séc. XX. 

Em 1886 foi aprovado o projeto da cobertura do pátio interno, prevendo a 

construção de uma estrutura metálica e vidro. O projeto é da autoria do Eng.º Kopke de 

Carvalho e a execução entregue à Fundição de Massarelos. As obras tiveram início em 

Maio de 1887, sendo inaugurada a 18 de Maio de 1890311. 

Para além da exposição permanente dos retratos do Benfeitores, a galeria estaria 

também aberta à comunidade, tendo desenvolvido, nos finais do século XIX e nas três 

décadas do séc. XX, uma intensa atividade cultural, cedendo o espaço central do recinto 

para a realização de exposições temporárias. No período mencionado realizaram-se 142 

mostras, promovidas por cerca de 100 artistas312.  

Neste circuito abrimos ainda um parentese para referir um outro agente que 

assumiu um claro protagonismo no mercado artístico, quer em Lisboa, onde se estabelecia 

a sua sede, mas também no Porto, onde se deslocava frequentemente, usando para isso os 

espaços disponíveis na cidade para esse tipo de eventos, nomeadamente o Salão Silva 

Porto ou o Grande Hotel do Porto, por exemplo. Falamos da Casa Molder, ou da Galeria A. 

Molder, que reproduzia a inicial e o sobrenome do seu fundador e principal dinamizador, 

Augusto Molder313.  
                                                           
311 MORAIS, Maria Antonieta Lopes Vilão Vaz de - Pintura nos séculos XVIII e XIX na galeria de retratos 
dos benfeitores da Santa Casa da Misericórdia do Porto. 3vols., Porto: [Edição do Autor], 2001. Dissertação 
de Mestrado em História da Arte em Portugal, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 
sob a orientação de Prof. Dr. Agostinho Rui Marques de Araújo, vol. I, pp. 66-71. 
312 SANTOS, Regina Maria Andrade Pereira dos - "O Património Artístico da Misericórdia do Porto. Os 
Retratos dos Benfeitores os seus Pintores / A construção da Galeria". In O Tripeiro, ano XIX, n.º 1. Porto: 
Associação Comercial do Porto, Janeiro de 2000, p. 13. 
313 Augusto Molder (1898-1959) dedicou-se ao colecionismo, em todas as suas vertentes, selos, pinturas, 
antiguidades e moedas. Foi um percursor na venda por correspondência através de publicações periódicas. 
Foi o responsável pela publicação da revista A Moeda, entre 1948 e 1957, uma referência da numismática em 
Portugal. Realizou vários leilões em Lisboa e na cidade do Porto, no âmbito da numismática, principalmente, 
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Uma referência mais tardia, uma vez que a casa Molder é fundada em 1943, e 

tardia, sobretudo, em relação ao arco temporal estabelecido pela vida do arquiteto Marques 

da Silva. No entanto achámos pertinente mencionar esta casa por dois motivos; porque 

encontrámos entre os pertences do arquiteto um desdobrável que refere a primeira 

exposição da casa A. Molder na cidade do Porto, que se realizou no Grande Hotel do 

Porto, em 1946314; e por ser um dos intervenientes no percurso da obra da autoria Malhoa, 

adquirida por Marques da Silva em 1912 - Gritando ao Rebanho – na sua viagem até ao 

Museu José Malhoa, onde se encontra atualmente.  

Quanto ao Salão Silva Porto, referência fundamental para este nosso estudo, por 

constituir o veículo privilegiado de promoção de exposição e de venda de quadros na 

cidade do Porto, para os autores representados na coleção de pintura da FIMS, na primeira 

metade do séc. XX, remetemos para o final do capítulo, abrindo a secção seguinte. 

 

3.1 Salão Silva Porto 
 

No dia 5 de Dezembro o jornal O Primeiro de Janeiro publicava uma notícia, na 

rubrica Tribuna Livre, da autoria de Guedes de Oliveira, bem revelador do ambiente que se 

fazia sentir na cidade do Porto, referindo-se, entusiasticamente, ao número de exposições 

que vinham ocorrendo, destacando a vitalidade da atividade artística; (…) O Porto conta já 

hoje um excelente número de locaes de exposição e é interessante saber-se que alguns 

como o Átrio da Misericórdia, o Salão Silva Porto, e a grande sala de festas do Primeiro 

de Janeiro, estão quasi sempre tomados, sendo necessário por vezes uma inscrição muito 

antecipada. O que quer isto dizer? Que o Porto é um centro de Arte que nenhum artista 

                                                                                                                                                                                

mas também realizou leilões ocasionais de vários objetos artísticos, das pinturas ao mobiliário. Após o 
desaparecimento em 1959 do seu fundador, a Casa Molder retoma o negócio, orientado pelos seus antigos 
colaboradores, permanecendo nas mesmas instalações, inauguradas em 1943, por Augusto Molder, na 
esquina da rua 1.º de Dezembro com o Rossio. - cf. “A VERDADEIRA história de Augusto Molder”. In A 
Moeda. Revista Portuguesa de @umismática, Medalhística e @otafilia, n.º 3, Volume XXXIII. Lisboa: 
Publinummus. Publicações de Numismática Lda, Julho / Setembro 2008, pp. 143-149. 
314 Um Quadro de um bom pintor, escolhido na coleção da GALERIA A: MOLDER dará à sua casa um 
ambiente de arte, cultura e distinção. Era este o mote que promovia a exposição a realizar no Grande Hotel 
do Porto - cf. “A GALERIA A. Molder”. Desdobrável, 4 pp. [Lisboa], Galeria A. Molder, Setembro de 1946. 
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considera sem interesse, porque nele conta um mercado certo e geralmente remunerador 

(…)315 

 E, tal como a anterior, se sucediam as notícias que anunciavam um mercado 

artístico ativo e dinamizado, evidenciando, da mesma forma, o Salão Silva Porto como o 

epicentro desta movimentação. A Ilustração Moderna informava em 1931, num artigo que 

repercutia o mesmo entusiasmo, sobre o ambiente que se fazia sentir na cidade do Porto, 

referindo-se ao número de exposições que vinham ocorrendo: Há um tempo para cá o 

Porto tem-se tornado como que um centro artístico onde as exposições se sucedem quási 

ininterruptamente umas atrás das outras, o que mostra ter-se desenvolvido nos portuenses 

um pronunciado gosto pelas belas-artes. Só de fins de Dezembro a 31 de Janeiro, cinco 

exposições de quadros se realizaram, sendo quatro no Salão Silva Porto e outra no Átrio 

da Misericórdia (…)316. 

Naquele artigo eram descritas, e analisadas de uma forma informal, pouco crítica, 

como seria aliás o tom dominante dos artigos de opinião desta revista, mais interessada em 

divulgar e promover os eventos, no lugar da construção crítica ou da discussão dos valores 

ou quaisquer outras questões de natureza mais profunda ou mais teórica, sobre cada um 

dos autores ou das respetivas obras, as várias exposições realizadas. Referia-se por 

exemplo a exposição de Júlio Ramos ou a de Acácio Lino, ambas realizadas no Salão Silva 

Porto.  

O número seguinte da mesma Ilustração Moderna voltava a evidenciar a 

proliferação do número de exposições que ocorriam no Porto. Referia o autor do artigo que 

as exposições de pintura continuam a suceder-se sem interrupção. Artistas, uns já 

consagrados e outros ainda en herbe, como que à porfia expor veem os seus trabalhos. Há 

trinta anos, pelo menos, o movimento artístico assim não se produzia, mercê da 

indiferença do público para coisas de arte. Felizmente, aos artistas de agora, não os 

atrabiliam tanto aquelas desilusões, que o imortal Soares dos Reis sofrera no seu regresso 

de Roma. É que eles encontraram ultimamente no meio social o incentivo, que faltou ao 

                                                           
315 GUEDES DE OLIVEIRA – “Tribuna Livre. As exposições de Arte”. In O Primeiro de Janeiro. Porto: 
António Loureiro Dias, 5 de Dezembro de 1925, p. 1. 
316 LOBO, Rodigues - “Exposições de Pintura”. In Ilustração Moderna, nº 49, Porto: Marques Abreu, Janeiro 
/ Fevereiro de 1931, pp. 242-246. 
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ilustre criador do Desterrado. Daí a série ininterrupta das exposições de belas artes que 

ora no Salão Silva Porto, ora no átrio da Misericórdia, ora no Ateneu, teem atraído a 

curiosidade, o interesse e a crítica.(…)317. 

Revemos o mesmo entusiamo na descrição e enumeração das exposições, mas a 

ênfase é colocada num público que se apresentava mais informado, mais sensibilizado e 

mais disponível para incentivar os artistas, quer pela frequência dos espaços expositivos, 

quer pela compra das obras, assim rezava o artigo.  

Na verdade o Salão Silva Porto constituiu um exemplo bem-sucedido de uma 

espaço que existia e vivia de e para a arte. Foi um sucesso em termos comerciais, 

assinalando que a sua relação com a imprensa, também era feliz, afirmando-se como um 

exemplo de grande longevidade. 

A primeira exposição realizada no Salão Silva Porto ocorreu no dia 12 de Abril de 

1925318, com a inauguração da exposição de aguarelas de Alves de Sá. 

 O Salão Silva Porto nasceu da vontade de criar um espaço na cidade do Porto que 

funcionasse como uma espécie de epicentro do movimento artístico do nosso país, 

tertúlias, compra e venda de obras de arte, debates e reuniões em torno dos assuntos da 

arte, chegando a contemplar um espaço associado de formação, de aulas de desenho e de 

pintura, que a seu tempo iremos abordar. 

 Localizado na cidade do Porto, mais propriamente no n.º 285, na rua de Cedofeita, 

pode ainda ser, ali contemplado o edifício que albergou o Salão Silva Porto, hoje ocupado 

pelo Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo. Os interiores estão bastante 

alterados, na sequência de transformações sucessivas de adaptação do edifício a novas 

funções, no entanto a imagem exterior (fig. 153) permanece muito próxima daquela que 

seria à época da casa de exposições. Apresentamos aqui uma fotografia de época, relativa a 

                                                           
317 LOBO, Rodigues - “Exposições de Pintura”. In Ilustração Moderna, nº 50, Porto: Marques Abreu, Março 
/ Abril de 1931, pp. 274-275. 
318 CÁLEM, Vera – Salão Silva Porto e a vida cultural do Porto no 2º Quartel do século XX. Porto, 2012 
(Texto enviado para publicação). p. 1. Texto elaborado pela Dra. Vera Cálem no âmbito da Exposição 
realizada no Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo (ISCET), comissariada por Jorge 
Ricardo Pinto, denominada - O 285 da rua de Cedofeita. De 1795-2011. Inaugurada a 24 de Maio de 2012, 
no n.º 285 da rua de Cedofeita, no Porto, permanecia em exibição até ao momento de elaboração desta Tese. 
Conforme refere o texto de apresentação da mesma exposição trata-se de uma viagem na história social de 
um edifício do Porto, percorrendo as diversas ocupações e funções que aquele edifício assumiu ao longo do 
período em estudo, albergando o Salão Silva Porto entre 1925 e 1962, aproximadamente. 
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uma exposição realizada sobre a obra do pintor Abel Salazar (1889-1946), no Salão Silva 

Porto, em 1938, que nos informa sobre o ambiente dos interiores, e a forma como os 

quadros eram exibidos (fig. 154). 

 Quando detalhamos a imagem gráfica criada para o Salão Silva Porto (fig. 155) 

retemos, de imediato, o porquê do nome. À esquerda, no canto superior esquerdo, uma 

gravura que representa a pintura de António Carvalho de Silva Porto (1850-1893)319, 

Guardando o Rebanho (1893), enquanto no canto inferior esquerdo revemos retratado o 

rosto do pintor. Os fundadores do Salão celebravam o divino mestre do Grupo de Leão, 

considerado o introdutor da pintura naturalista em Portugal.  

Na verdade as obras ali expostas, no período correspondentes aos anos de atividade 

do Salão Silva Porto, responderam, na sua grande maioria, ao estímulo da pintura 

naturalista. Não sabendo ao certo se o Salão Silva Porto contribuiu para a persistência dos 

naturalismos, somos tentados a pensar que talvez se trate de uma questão cultural, onde o 

Salão apenas seguiu uma tendência do mercado, na realidade os artistas continuavam a 

produzir a sua arte recorrendo a aquela linguagem. 

                                                           
319 António Carvalho da Silva Porto (1850-1893) – pintor, formado na Academia Portuense de Belas Artes, 
onde foi discípulo de João António Correia. Parte para Paris, acompanhado de Marques de Oliveira, como 
bolseiro do Estado em “Pintura de Paisagem e Animais”. Frequenta a École des Beaux-Arts de Paris, tendo 
por orientadores os pintores Yvon, Cabanel e Beauverie. O contato com o pintor Daubigny, e com a produção 
da escola de Barbizon, foi determinante para a consolidação da sua forma de pintar. Viaja por Itália, Bélgica, 
Holanda e Espanha, ainda durante o período do pensionato. No seu regresso a Portugal em 1879, irá ocupar a 
regência da cadeira de Pintura de Paisagem de ABAL, lugar vago pela morte de Tomás da Anunciação. É 
considerado o principal impulsionador do naturalismo português. - cf. SILVA, Raquel Henriques da (coord.) 
– Telo de Morais. Colecção. Pintura e Desenho. Coimbra: Câmara Municipal de Coimbra / Departamento de 
Cultura / Divisão de Museologia, 2009, p. 164. 

    
fig. fig. fig. fig. 153153153153    Edifício n.º 285 da Rua 
de Cedofeita, vista atual 
Fotografia p/ b, 2012 
 
 
 

fig. fig. fig. fig. 154154154154    Panorâmica sobre uma das salas de exposição do 
Salão Silva Porto 
Fotografia p/ b, 1938 
Exposição Individual de Abel Salazar no Salão Silva Porto 
FMS/ 06352.000.073 
 

fig. fig. fig. fig. 155 155 155 155 Imagem gráfica do 
Salão Silva Porto 
Papel timbrado, 1955 
FIMS/ MSMS/ 1422-0003 
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 O Boletim do Salão Silva Porto, assim se chamava a publicação periódica que 

acompanhava e divulgava as atividades que iam ocorrendo naquele espaço, conheceu o seu 

número inaugural em Janeiro de 1939, catorze anos após a inauguração do Salão. Nesse 

Boletim inicial era apresentado o projeto editorial e os principais objetivos da publicação. 

 O texto de apresentação referia o aparecimento dos Boletins como forma de superar 

uma lacuna existente no meio artístico, referente a catálogos, livros ou publicações que 

esclarecessem sobre o valor artístico dos objetos, ou das antiguidades, cuja inexistência 

deixava o comprador / amador ao abandono da sua própria iniciativa. Seria uma forma de 

preencher a insuficiência de dados ou de testemunhos onde se firme a sua vontade (…) 

Esta é, pois, a principal intenção do "BOLETIM", registando nas suas páginas tôdas as 

exposições e todo o material de colecção que, desde início do SALÂO SILVA PORTO aí 

fôra exposto e vendido para as colecções dos museus do Estado, dos Municípios e dos 

particulares (...)320. 

 Esta publicação reivindicava para si a responsabilidade de educar o gosto do 

colecionador, do público e do potencial comprador e frequentador do Salão Silva Porto; 

@ão só é útil aos arquitetos, pintores, escultores, decoradores, ilustradores, gravadores, 

miniaturistas, etc., como a tôdas as pessoas que se interessam por assuntos de Arte, 

nomeadamente a quem se inicia - seja como coleccionador, seja como artista321. 

 O Boletim do Salão Silva Porto pretendia assim criar uma publicação de referência 

que fornecesse as informações necessárias para elucidar e servir o leitor que deseje e 

aprecie as obras de arte e / ou antiguidades. Assumia também o compromisso de divulgar o 

que existisse de mais notável na cidade do Porto e arredores, como também em todo o 

@orte e até pelo país fora322. Por outro lado, criava-se um meio paralelo de promoção ao 

Salão, ampliando a sua repercussão, fazendo eco aos eventos ali ocorridos e potenciando a 

captação e fidelização dos seus frequentadores. 

Não obstante as boas intenções do projeto editorial, e a convicção da sua 

necessidade que, no nosso entender era legítima, pela formação do público que seria na 

                                                           
320 S.[ANDÂO], A.[rthur] de – “Apresentação”. In Boletim do Salão Silva Porto, n.º 1. Porto: Alberto de 
Almeida, Janeiro de 1939, p. 2. 
321 S.[ANDÂO], A.[rthur] de – Op. Cit., p. 3. 
322 Idem. Ibidem. 
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altura, como continua ser hoje, um aspeto essencial, seriam publicados apenas seis 

números do Boletim do Salão Silva Porto. Um primeiro número em janeiro de 1939, o 

segundo em fevereiro, os números 3 e 4 seriam integrados numa só revista, referindo-se a 

Março e Abril de 1939, o quinto Boletim seria publicado em maio desse mesmo ano, sendo 

o sexto e último número do Boletim do Salão Silva Porto publicado em setembro de 1940.  

Em 1955, quinze anos após o lançamento do último número da revista, seria 

lançado mais um Boletim, definido como um número espécime para avaliar a possibilidade 

da retoma da publicação regular do mesmo, informando sobre a intenção da periodicidade 

mensal e do caracter do conteúdo, orientado para a cultura geral. Esta derradeira 

experiência determinou o final da publicação dos Boletins. 

 Apesar da sua curta duração os Boletins constituem uma fonte preciosa de 

informações sobre as atividades do Salão, mas sobretudo, sobre a cultura artística do país. 

Referimos por exemplo o número 5, dedicado na íntegra ao pintor José Júlio de Sousa 

Pinto e ao conjunto da sua obra, um número de consagração, como vinha referido na 

revista, reproduzindo testemunhos na primeira pessoa, através da publicação de 

correspondência escrita pelo próprio Sousa Pinto, ou uma listagem de catálogos, periódicos 

e bibliografia, publicada para reconhecimento da personalidade artística do pintor323. 

 Os boletins fornecem-nos ainda informações sobre os fundadores, ou criadores, 

desta iniciativa de estabelecer na cidade do Porto uma sala de exposições. Foram eles 

Jacinto de Magalhães, Álvaro Miranda e Alberto Silva. 

 Jacinto de Magalhães (1860-1935) é o primeiro a ser homenageado no 1.º Boletim 

do Salão Silva Porto. É referido como um industrial, fundador, em parceria com António 

da Silva Marinho, das Fábricas de Tecido de Asneiros e da Piedade, denominadas - 

Fábricas do Jacinto, mas surge associado ainda a muitas outras empresas, evidenciando a 

sua visão empresarial. Caracterizado como um apreciador de arte, informado sobre o que 

se passava no nosso país, mas também no estrangeiro, foi reunindo um conjunto de peças 

trazidas dos muitos lugares que conheceu nas suas viagens, uma pequena peça de faiança 

ou porcelana, uma tanagra, um pequenino bronze, uma miniatura, uma jóia, enfim - 

                                                           
323 Boletim do Salão Silva Porto, n.º 5. Revista Mensal de Arte e Arqueologia. Porto: Alberto de Almeida, 
Maio de 1939. 
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qualquer coisa de acentuado cunho artístico ou etnográfico, que lhe ferisse a sensibilidade 

artística324.  

Era conhecido pelo seu gosto pelo colecionismo e espírito mecenático. Mantinha 

estreitas relações com os muitos artistas com que ia se cruzando e com os quais gostava de 

conviver. Mandou construir um atelier, na sua propriedade, para proporcionar a Cândido 

da Cunha um espaço de trabalho, aquando do seu regresso de Paris325, deixando antever 

nesta ação a sua faceta de dedicação aos artistas.  

 Álvaro Pinto de Miranda (18---1927), outro dos fundadores do Salão Silva Porto, é 

referido como um caso de diletantismo servido, é evidente, por invulgares qualidades de 

bom gôsto, ao serviço de uma sensibilidade de verdadeiro esteta326. Era conhecido pela 

sua dedicação às artes, orientado pela sua pesquisa pessoal e servido por uma 

autodidatismo artístico, delineou, construiu, mobilou e decorou, apenas armado com o seu 

impecável bom gosto e largo espírito de observação artística, conquistado por um 

penetrante critério de estudioso327. Tornou-se respeitado enquanto decorador de interiores, 

tendo estado ligado a uma casa comercial que ostentava o seu nome – Alvaro Miranda, L.da 

. A brochura que promovia a casa328, localizada na Praia da Granja, referia que se faziam 

decorações completas, exibindo ambientes recriados, conjugando antiguidade com 

mobiliário novo. Em paralelo procedia-se igualmente ao restauro e fabrico de mobiliário. 

 Álvaro Miranda participa, por exemplo, no projeto da Casa–oficina António 

Carneiro, no Porto, associando os seus serviços de decorador ao projeto com a assinatura 

do arquiteto Sá e Melo. É também referida a sua colaboração na decoração da Casa Egas 

Moniz, um projeto de reconstrução da autoria do arquiteto Ernesto Korrodi (1889-1944). 

 O número 6 do Boletim do Salão Silva Porto é produzido em memória do último e 

terceiro elemento deste grupo de fundadores, o pintor Alberto Silva (1882-1940), reunindo 

um conjunto de textos escritos por personalidades, e amigos do pintor, contando os 

                                                           
324 A.[lberto] S.[ilva] – “In-Memoriam”. In Boletim do Salão Silva Porto, n.º 1. Porto: Alberto de Almeida, 
Janeiro de 1939, p.4. 
325 A.[lberto] S.[ilva] – Op. Cit., p. 5. 
326 MOURÃO, Ramiro - “Álvaro Miranda”. In Boletim do Salão Silva Porto, n.º 2. Revista Mensal de Arte e 
Arqueologia. Porto: Alberto de Almeida, Fevereiro de 1939, p. 15. 
327 Idem, Ibidem. 
328 Alvaro Miranda, Lda. Praia da Granja, Brochura. Cedida por Vera Cálem. 
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momentos mais marcantes da sua vida, ou apenas referindo testemunhos a título pessoal 

em memória do amigo que tinha falecido nesse ano, aos 58 anos. 

Alberto Silva frequentou a Academia Portuense de Belas-Artes entre 1901 e 1907, 

tendo sido distinguido com uma segunda menção honrosa no primeiro ano de Desenho 

Histórico, no segundo ano é premiado em Anatomia Artística. Em 1907 conclui a sua 

formação na APBA, sendo distinguido no exame final de Pintura Histórica329  

No campo da pintura Alberto Silva evidenciou-se na técnica da aguarela, tendo 

realizado três exposições individuais, a primeira em 1916, no seu atelier à Praça Mouzinho 

de Albuquerque, a segunda em 1930 e a terceira em 1936, ambas realizadas já no Salão 

Silva Porto.  

Alberto Silva tinha o desejo de ministrar um curso de desenho, escultura e pintura, 

que foi sendo sucessivamente adiado pela admiração que ele nutria pelo pintor Artur 

Loureiro (1853-1932). Sabendo que Loureiro lecionava no seu atelier do Palácio de 

Cristal, Alberto Silva abstinha-se de concretizar a sua escola, para não concorrer com o 

velho Mestre. Só após o desaparecimento de Artur Loureiro é que se organizou a 

Academia Silva Porto330, passando a funcionar, desde 1936 nas instalações do n.º 285 da 

rua de Cedofeita. Alberto Silva ministrou as suas aulas de desenho, escultura e pintura, 

sendo que a grande maioria do seu grupo de alunos seria composto por senhoras, à 

semelhança do que se passava no Atelier-escola de Artur Loureiro. Do mesmo modo que o 

antigo Mestre, também Alberto Silva organizava exposições anuais331 para noticiar os 

progressos dos trabalhos dos seus alunos e, ao mesmo tempo, promover a sua academia.  

Segundo o depoimento de Aurora Jardim332, Alberto Silva era o melhor crítico de 

arte – aquêle que tudo conhece e tanto leu. E um grande pintor333. O pintor presidiu ainda 

                                                           
329 CARVALHO, Casimiro – “Algumas Palavras sôbre a vida e obra de Alberto Silva”. In Boletim do Salão 
Silva Porto, n.º 6. Revista Mensal de Arte e Arqueologia. Porto: Alberto de Almeida, Setembro de 1940, p. 6. 
330 JARDIM, Aurora – “Alberto Silva. O Homem e o Artista”. In Boletim do Salão Silva Porto, n.º 6. Revista 
Mensal de Arte e Arqueologia. Porto: Alberto de Almeida, Setembro de 1940, p. 18. 
331 Num dos catálogos do Salão Silva Porto podemos ler o seguinte anúncio: Academia Silva Porto / Cursos 
de desenho, Pintura / Aguarela, Decoração e Escultura / Modêlo Vivo, Paisagem, @atureza Morta e Flôres / 
Estudo no Atelier e ao Ar Livre. / Matricula Permanente / @o fim de cada ano lectivo exposição / de 
trabalhos do Salão Silva Porto. - cf. SALÃO SILVA PORTO – Catálogo da Exposição de quadros a óleo, 
aguarela, pastel, desenho e escultura de grandes Artistas portugueses e estrangeiros, promovida pelo Salão 
Silva Porto. Porto: Salão Silva Porto, Agosto de 1936. 
332 Aurora Jardim Aranha (1898-19--) – Escritora e jornalista. Publicou vários romances, com assinalável 
sucesso, nomeadamente Farrapos da vida viva, Romance Branco, Desorientada (com ilustrações dos 
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durante alguns anos a Sociedade de Belas Artes do Porto, organizando exposições 

coletivas e digressões artísticas a diversos pontos do país334. 

Já tivemos oportunidade de verificar, no capítulo anterior desta Tese, que Marques 

da Silva e a sua família eram frequentadores do Salão Silva Porto, conseguindo apurar 

algumas exposições em que o arquiteto comprou quadros, ou outras em que estiveram 

expostas obras a ele pertencentes. 

Uma das primeiras exposições a ocorrer no Salão Silva Porto foi relativa ao pintor 

Joaquim Lopes no dia 10 de Maio de 1925, que foi promovida e destacada largamente pela 

imprensa335.  

As exposições ocorridas no Salão Silva Porto duravam uma média de dez dias cada, 

podendo mesmo acontecer de coincidir a exibição de duas exposições em simultâneo336. 

Uma leitura criteriosa, dos periódicos da época, publicados no Porto, dão-nos conta de que 

as exposições eram anunciadas de forma atenta e assídua, seguindo de perto o movimento 

do público, referindo por vezes o número de visitantes que acorria dia a dia àquele espaço, 

quantos quadros teriam sido vendidos, enumerando, não raras vezes, o nome dos 

compradores.  

A título de exemplo podemos referir que a exposição de Heitor Cramez, realizada 

no Salão Silva Porto, em fevereiro de 1929, foi referenciada no jornal O Primeiro de 

Janeiro337, no dia 19. Esta seria a segunda exposição de Heitor Cramez realizada na cidade 

do Porto, a outra, anterior teria ocorrido no Ateneu Comercial do Porto, em 1926.  

No dia seguinte, dia 20 de fevereiro, o mesmo jornal dava conta de que a exposição 

de Heitor Cramez continuava sendo muito visitada, assinalando que foram já adquiridos os 

seguintes trabalhos: Condessa de S. Tiago de Lobão, n.º 25, “Chuva na serra”; 

                                                                                                                                                                                

pintores Carlos Reis, Carlos Carneiro, Sousa Pinto, Júlio Ramos, Artur Loureiro, Alberto Silva e Joaquim 
Lopes), etc. Traduziu obras de Dostoievski, Delly, Henri Ardell, Jean Thiery, António Zozaya e Alberto 
Insua. Foi redatora do Jornal de @otícias do Porto, desde 1925, colaborando em vários jornais de Portugal, 
Brasil e Estados Unidos. Evidenciou-se também como conferencista. Era uma frequentadora do círculo de 
amigos de Alberto Silva e do Salão Silva Porto. - cf. Cf. FONSECA, João de Sousa (dir.) – Grande 
Enciclopédia Portuguesa Brasileira, vol. III. Lisboa: Editoral Encoclopédia Lda, [1960], p. 76. 
333 JARDIM, Aurora – Ibidem. 
334 CARVALHO, Casimiro – Op. Cit., p. 8. 
335 CÁLEM, Vera – Op. Cit., p. 6. 
336 CÁLEM, Vera – Op. Cit., p. 8. 
337 AZEVEDO, António de – “O Pintor Heitor Cramez. A propósito da sua exposição”. In O Primeiro de 
Janeiro, n.º 40. Porto: António Loureiro Dias, 19 de fevereiro de 1929, pp. 1-2. 
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engenheiro Henrique Peres, n.º 30, “Tarde de trovão”; engenheiro Luiz Soares, n.º 50, 

“@eve”, Paris; D. Maria Terra, n.º 41, “Repouso”; dr, Manuel Godinho, n.º 33, 

“@evoeiro”, Paris; Ramiro Mourão, n.º27, “Ao Meio Dia”338. Não deixa de ser curioso 

que venham referidos, em primeiro lugar, o nome dos compradores e logo o nome das 

obras adquiridas, como se o mais importante fosse nomear os proprietários e não as obras 

do pintor, afinal de contas, o motivo e o valor da exposição residia nas obras. 

Analisando outro exemplo, relativo a uma exposição de Joaquim Lopes, ocorrida 

em Maio de 1944339, verificamos que a notícia faz uma breve introdução à biografia do 

pintor, detalhando, de seguida, algumas das obras apresentadas, onde se refere a exibição 

de vários retratos; A sua galeria de retratos – palpitante de vivacidade e compostos dentro 

dos moldes clássicos – é notável. Definem bem os seus modelos. (…) Os retratos da sr.a D. 

Maria Constança Cabral, de suprema distinção; da sr.a D. Aurora Jardim, em harmoniosa 

linha de elegância; do sr. Dr. António Ferreira Cabral, sóbrio, expressivo e com 

pormenores de excelente arte; de Mestre Marques da Silva, numa atitude flagrante que 

está certa; do professor sr. Júlio Câmara, perfeito de naturalidade (…). E aqui 

verificamos, novamente a importância conferida aos ilustres retratados, aos seus nomes, 

com referências muito contidas e pouco críticas em relação ao domínio artístico do pintor. 

No final do mesmo artigo é enumerada uma plêiade de personalidades que 

estiveram presentes na exposição e que fizeram questão de cumprimentar Joaquim Lopes; 

vimos os srs. Governador Civil, Comandante da 1.ª Região Militar, Presidente da Câmara, 

drs. Aarão de Lacerda, Couto Soares, Joaquim Costa, Antero de Figueiredo e @arciso de 

Azevedo, arquiteto Marques da Silva, Júlio Câmara, Mestre Acácio Lino, D. Adriana 

Ramos Pinto da Costa, engenheiros Manuel Barreto Costa, Flávio Pais, Bonfim Barreiros 

e Custódio Guimarães, Ricardo Spratley, João Teixeira Duarte, dr. António Joyce, José 

Tenreiro Alves, etc.340 

Serve esta breve descrição para referir um outro aspeto que estaria subjacente a esta 

movimentação em torno das exposições, neste caso no Salão Silva Porto, que contribuía, 

                                                           
338 REIS, João – “Vida Artística, Exposição Heitor Cramez”. In O Primeiro de Janeiro, n.º 41. Porto: 
António Loureiro Dias, 20 de Fevereiro de 1929, p. 1. 
339 “EXPOSIÇÂO de Pintura de Mestre Joaquim Lopes”. In O Primeiro de Janeiro, n.º 139. Porto: António 
Loureiro Dias, 22 de Maio de 1944, pp. 1-2. 
340 Idem. Ibidem. 
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de forma determinante para construir um clima de emulação favorável aos artistas e às 

galerias.341. Por outro lado evidencia-se um outro fator, a citação dos nomes, 

nomeadamente dos compradores e dos visitantes, mostrava que estes eventos constituíam 

uma oportunidade para ver mas também ser visto. As exposições de arte seriam 

acontecimentos de relevância social, deixando transparecer, da mesma forma, a 

importância da obra de arte como um forma de distinção do seu proprietário. Uma das 

grandes conquistas do Salão Silva Porto, mas também dos outros espaços de exposição, 

como o Átrio da Misericórdia, o Ateneu Comercial do Porto, o Jardim Passos Manuel ou o 

Átrio da Bolsa, foi popularizar o mercado artístico e evidenciar a posse da obra de arte 

como símbolo de distinção e prestígio social. 

As muitas exposições que foram ocorrendo ao longo das quatro décadas, 

aproximadamente, de existência do Salão Silva Porto, referia-se a um conjunto de artistas 

mais ou menos consensuais, mais ou menos conservadores. Referia-se a um conjunto de 

artistas orientados para os aspetos plásticos que veiculavam a continuidade das propostas, 

não obstante a expressão de valores individuais, devedores da formação e da viagem 

pessoal de cada autor, não se afastavam do gosto naturalista de forma significativa. No 

fundo estavam em sintonia com os valores artísticos e com a plasticidade construída pelo 

pintor que tinha emprestado o nome ao Salão Silva Porto. 

Muitos dos artistas que integram a coleção de pintura da FIMS estiveram 

representados no Salão Silva Porto, quer em exposições realizadas durante a vida do 

próprio artista, quer sob a forma de homenagens póstumas.  

No contexto das homenagens póstumas referimos as exposições realizadas sobre a 

obra de Cândido da Cunha342, de António José da Costa343, João Augusto Ribeiro344 ou de 

Júlio Ramos345. Os catálogos referentes a estas homenagens eram acompanhados de 

depoimentos de vários artistas, ou individualidades de outras áreas, que registavam o seu 
                                                           
341 CÁLEM, Vera – Ibidem. 
342 SALÃO SILVA PORTO – Exposição da obra do falecido pintor Candido da Cunha. Porto: Salão Silva 
Porto, Novembro de 1926. 
343 SALÃO SILVA PORTO – Exposição Postuma da Obra de Mestre António José da Costa. Porto: Salão 
Silva Porto, Março de 1930. 
344 SOCIEDADE DE BELAS ARTES DO PORTO – Exposição Postuma da Obra do Pintor e Professor 
João Augusto Ribeiro. Catálogo. Porto: Salão Silva Porto, 1934. 
345 SALÃO SILVA PORTO – Exposição Retrospectiva e de Homenagem ao Mestre-Pintor Júlio Ramos. 
Porto: Salão Silva Porto, 1943.  
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testemunho em relação ao artista. Da mesma forma podemos encontrar nesses catálogos 

referências aos vários proprietários das obras de arte que eram emprestadas para a 

elaboração da exposição. Nestas homenagens era comum verificar ainda a venda de obras 

dos pintores, cujo produto da venda seria certamente encaminhado para benefício das suas 

famílias. 

Observe-se que a nossa investigação relativamente ao Salão Silva Porto, 

nomeadamente no que se refere ao levantamento dos catálogos das exposições, embora 

focada no núcleo de autores que integravam o conjunto de pintura da FIMS, ultrapassou 

esse limite, espreitando aqueles que se encontravam associados, pesquisando pela família 

de protagonistas que expuseram nesta casa. No entanto, feito o reconhecimento do 

conjunto, voltámos a circunscrever o tema. Pretendíamos a partir deste procedimento 

identificar a proveniência das obras da coleção FIMS. Ao mesmo tempo queríamos 

entender sobre as obras descritas nos catálogos, detalhando os nomes dados às obras, se 

eram flutuantes ou estáveis, se exprimiam o teor do conteúdo da tela ou não. E confirmou-

se, mais uma vez, que os títulos não constituíam um detalhe muito importante, variando a 

sua forma em muitas variáveis.  

A atenção ao título será, porventura, mais uma preocupação da arte contemporânea, 

ou das solicitações da inventariação e catalogação das obras que necessariamente procura 

um nome que possa identificar a peça.  

Dos catálogos existentes na Biblioteca do MNSR, às existências da Biblioteca de 

Arte da FCG, passando pela Biblioteca da CMMOS e pela BPMP, conseguimos reunir um 

conjunto significativo que ilustra uma parte representativa das exposições realizadas por 

aqueles autores no Salão Silva Porto. Desse conjunto de catálogos recolhidos, muitos já 

foram referidos ao longo do capítulo 2 desta Tese, mas é possível avaliar o conjunto pelo 

visionamento da bibliografia consultada. 

Os catálogos eram elaborados de forma muito simples e sem grande rigor na 

informação que divulgavam, nomeadamente na indicação do local da exposição, da data 

exata da sua realização, ou a informação sobre o autor do catálogo ou sobre o editor. A 

variedade da imagem gráfica, e de conteúdo, veiculados pelos mesmos, leva a colocar 

algumas questões; a sua execução seria da responsabilidade do expositor ou dos 
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organizadores do Salão Silva Porto? Provavelmente trabalhavam os dois em conjunto, mas 

não deixa de ser estranho que tendo o Salão Silva Porto definido uma imagem gráfica 

perfeitamente clara e pensada ao pormenor, esse critério não tenha sido transposto para a 

elaboração dos catálogos. O que nos leva a pensar que eventualmente seriam da 

responsabilidade dos artistas que iriam expor. 

Os catálogos apresentavam geralmente o pequeno formato, aproximadamente 140 x 

100 mm, eram compostos por quatro páginas; a capa, duas folhas interiores onde eram 

enumeradas as obras apresentadas com os respetivos títulos e preços, e finalmente a 

contracapa, muitas vezes deixada em branco. Quase todos se caracterizavam pela ausência 

de imagens, ou reproduções de obras. Apresentamos aqui alguns exemplos que ilustram de 

forma categórica a variedade da imagem e da informação veiculada. A fig. 156 refere-se a 

uma exposição de Joaquim Lopes, provavelmente realizada em 1926, retratando o pintor, 

num desenho que parece corresponder a um exercício de autorrepresentação, e um título 

que refere literalmente o que se pode encontrar no interior do desdobrável: uma relação de 

quadros, mas não refere em momento algum a indicação da data. Curiosamente, no 

conjunto dos catálogos consultados, aqueles que são relativos às exposições de Joaquim 

Lopes são os que apresentam uma imagem gráfica mais trabalhada, com alguma atenção à 

individualidade do catálogo, destacando-se claramente dos restantes. 

Ao lado o catálogo de Acácio Lino (fig. 157), numa imagem mais elaborada, a 

relação dos quadros encontra-se envolvida por uma capa em papel de cor que reproduz 

    
fig. fig. fig. fig. 156156156156    Relação dos Quadros 
que expõe Joaquim Lopes  
[1926] 
BMNSR 
 
 

fig. fig. fig. fig. 157157157157     Quadros de Acácio 
Lino no Salão Silva Porto  
Salão Silva Porto. Catálogo  
1931 
BMNSR 
 

fig. fig. fig. fig. 158 158 158 158 Quadros de Júlio 
Ramos 
Salão Silva Porto. Catálogo  
1936 
FCG - BA     
 

fig. fig. fig. fig. 159 159 159 159 Exposição de Pintura. 
António Costa 
Salão Silva Porto. Catálogo  
1937 
FCG – BA 
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uma assinatura do pintor, denunciando igualmente uma imagem pensada e de alguma 

delicadeza. A fig. 158 remete para o catálogo das pinturas de António Costa, que já 

tivemos oportunidade de detalhar, exposição onde foi exibido o retrato de Marques da 

Silva, executado por Costa, correspondendo igualmente à mesma exposição onde o 

arquiteto adquiriu um pastel do pintor.  

Finalmente a última figura ilustra, com grande simplicidade a exposição de Júlio 

Ramos, a mesma exposição onde Marques da Silva comprou a pintura que consta da 

coleção de pintura da FIMS – Caminho sob ramadas. De resto esta era a imagem mais 

comum, na grande maioria dos catálogos que encontrámos, relativos ao Salão Silva Porto. 

Os catálogos relativos às homenagens póstumas constituíam a grande exceção, 

onde a imagem gráfica era melhor trabalhada, com a introdução de reproduções de 

algumas obras e com a introdução do texto. 

Para além das exposições individuais que foram sendo apresentadas ao longo das 

décadas de atividade do Salão Silva Porto, foram sendo realizados alguns eventos de 

exceção. Referimo-nos por exemplo à Exposição Antoniana ocorrida em Junho de 1931, 

que reunia 376 peças de vários colecionadores346, para além daquelas que não chegaram a 

tempo de serem integradas no catálogo, que refletiam diversas abordagens do imaginário 

ligado ao Santo António. O Santo António da autoria de Aurélia de Sousa, por exemplo, 

foi uma das peças em destaque na referida exposição, emprestada por sua irmã Sofia 

Martins de Sousa347. A enigmática pintura de Aurélia de Sousa, datada de 1902, 

aproximadamente, em que a pintora surge transfigurada na imagem do Santo António, 

através de um exercício de autorrepresentação. Outra das preciosidades apresentadas nesta 

                                                           
346 CÁLEM, Vera – Op. Cit. p. 12. 
347 Sofia de Martins de Sousa (1870-1960) – pintora formada na Academia Portuense das Belas Artes que 
começa a frequentar em 1893, inscrevendo-se no curso de Desenho Histórico que termina em 1895. Nesse 
mesmo ano inscreve-se no curso de Pintura Histórica sob orientação de Marques de Oliveira. Em 1900 parte 
para Paris, com o patrocínio familiar das suas irmãs, não chegando a terminar o curso de Pintura Histórica, 
para ir se juntar a sua irmã Aurélia de Sousa que já se encontrava na capital francesa. Frequentou a Academia 
Julian, usufruindo dos ensinamentos de Jean Paul Laurens e de Benjamin-Constant. O regresso ao Porto, 
juntamente com sua irmã, acontece em finais de 1901. A obra de Sofia de Sousa acompanha de perto a 
linguagem naturalista, registando os quotidianos dos ambientes da Quinta da China. A sua personalidade 
extrovertida, por oposição ao caracter introspetivo de Aurélia, traduz-se em temáticas mais descontraídas, 
mais óbvias, mais alegres, mais luminosas e vibrante. Poderíamos dizer que Sofia de Sousa seria a versão 
solar da irmã Aurélia. - cf. PEIXOTO, Sandra Carina – “Sofia Martins de Sousa. Uma Pintora do 
Naturalismo Português”. In Museu, IV série, n.º 11. Porto: Círculo Dr. José de Figueiredo, 2002, pp. 235-
279. A coleção de pintura da FIMS possui um exemplar da autoria de Sofia Martins. V. vol. III, p. 17. 
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exposição foi um estudo de Artur Loureiro para o Santo António cuja pintura estaria na 

catedral de Melbourne348. 

A Exposição Histórica do Vinho do Porto, inaugurada a 31 de Outubro de 1931, ou 

a Grande Exposição dos Artistas Portugueses foram outros acontecimentos excecionais a 

assinalar no percurso concretizado pelo programa expositivo do Salão Silva Porto. 

A Grande Exposição dos Artistas Portugueses foi um projeto concebido no âmbito 

dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão das Homenagens Citadinas de que fazia parte o 

arquiteto Marques da Silva, na qualidade de vogal. Esta comissão pretendia reunir os 

fundos necessários para oferecer à cidade do Porto três monumentos expressivos e singelos 

que perpetuassem a memória de três Mestres da pintura portuguesa: Silva Porto, Henrique 

Pousão e Artur Loureiro.  

A concretização desta iniciativa pretendia reunir o maior número possível de obras 

de arte da autoria de artistas portugueses, oferecidas para serem sorteadas por compradores 

de boletins, vendidos ao público, com vista a alcançarem os fundos necessários para a 

construção dos referidos monumentos. 

A organização do evento, inspirada por Joaquim Madureira349, foi concretizada por 

Alberto Silva350, com a elaboração de um catálogo composto de propósito para a 

exposição. Artistas consagrados expunham, lado a lado, com nomes menos conhecidos, ou 

artistas em início de carreira que se associaram à iniciativa. O catálogo351 apresentava a 

fotografia dos participantes, uma pequena referência biográfica sobre cada um deles, a 

                                                           
348 CÁLEM, Vera – Ibidem. 
349 Joaquim Madureira (1874-1954) - estudou Direito na Universidade de Coimbra, chegando a exercer o 
cargo de juiz no tribunal da Relação do Porto, ao longo de uma década, durante o regime do Estado Novo, 
vindo a ser afastado do cargo por razões políticas. Foi autor de numerosos folhetos, tornando-se num 
panfletário bastante crítico. Assinou textos em várias publicações periódicas, incluindo no jornal O Diabo, de 
que chegou a ser diretor. O escritor publicou várias obras onde se destacam Caras Lavadas – Gente Limpa 
(1909), @a Fermosa Estrivaria (1912), A Forja da Lei (1915) ou Impressões de Teatro (1903-1934). Assinou 
muito do que escrevia com o pseudónimo Braz Burity. Seria imortalizado numa tela da autoria do pintor 
Artur Loureiro – Retrato do Dr. Joaquim Madureira [1920], pertencente ao espólio do MNSR. 
350 Alberto Silva. Fundador e Gerente do Salão Silva Porto, que, tendo-se desligado em certa altura da 
COMISSÃO EXECUTIVA, foi, da primeira à última hora, o organizador e o realizador prático e inteligente, 
de todos os trabalhos exaustivos que representam a GRA@DE EXPOSIÇÃO DOS ARTISTAS 
PORTUGUESES e o GRA@DE SORTEIO @ACIO@AL DE ARTE. - cf. [SALÃO SILVA PORTO] – 
Catálogo da Grande Exposição dos Artistas Portugueses. Porto: Imprensa Portuguesa, 1935, p. 88. 
351 [SALÃO SILVA PORTO] – Catálogo da Grande Exposição dos Artistas Portugueses. Porto: Imprensa 
Portuguesa, 1935. 
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morada do respetivo atelier, a descrição das obras apresentadas, mencionando o título, a 

técnica utilizada e o valor de mercado de cada uma delas. 

No texto de apresentação do catálogo, verificamos que a adesão ao projeto alcançou 

a generosa participação de 248 artistas, com um conjunto de obras que perfazia no total o 

valor monetário de cerca de trezentos contos. Mais se agradece a todo o público que aderiu 

à iniciativa, comprando os bilhetes para o Grande Sorteio Nacional de Arte, possibilitando 

a transformação da obra dos artistas em dinheiro352. 

Quando procuramos a informação veiculada pela imprensa escrita, verificamos que 

se tratavam efetivamente de 273353, ultrapassando o número anunciado no catálogo. Esta 

discrepância deve-se, muito provavelmente, a um número de obras que não chegaram a 

tempo da elaboração do catálogo, mas é manifestamente um número muito significativo de 

obras, que demonstram o grande sucesso da iniciativa. 

Paralelamente ao programa estabelecido pela Comissão das Homenagens Citadinas, 

que realizava no Porto a Grande Exposição dos Artistas Portugueses, mais propriamente no 

Salão Silva Porto, estava prevista uma programação complementar354, com a realização de 

exposições retrospetivas das obras de Silva Porto, Henrique Pousão e Artur Loureiro, a 

decorrer de 1 a 10 de Junho, desse ano, nas salas da Sociedade Nacional de Belas Artes, 

amplificando, para além do contexto local do Porto, o eco desta iniciativa.  

O sorteio dos bilhetes realizar-se-ia de acordo com os números sorteados pela 

lotaria de Santo António, a ocorrer no dia 16 de Junho. Aquando da realização do sorteio 

verificou-se, entre os premiados, a existência de bilhetes com a numeração correspondente 

a 10959355, confirmando a ideia de que a iniciativa teria sido um grande sucesso. Para além 

                                                           
352 BURITY, Braz – [texto de abertura do catálogo]. In [SALÃO SILVA PORTO] – Catálogo da Grande 
Exposição dos Artistas Portugueses. Porto: Imprensa Portuguesa, 1935, p. 1. 
353 Continua em pleno sucesso este brilhante certame em que figuram as 273 obras de Arte que os artistas de 
Portugal ofertaram para com o seu produto se levantarem no Porto três monumentos a Silva Porto, 
Henrique Pousão e Artur Loureiro (…). - cf. “VIDA Artística. A Grande Exposição dos Artistas 
Portugueses. Obra de Artur Loureiro em Lisboa”. In O Primeiro de Janeiro, n.º 120. Porto: António Loureiro 
Dias, 24 de Maio de 1935, p. 2. 
354 “VIDA Artística. A Grande Exposição dos Artistas Portugueses. Obra de Artur Loureiro em Lisboa”. In O 
Primeiro de Janeiro, n.º 120. Porto: António Loureiro Dias, 24 de Maio de 1935, p. 2. 
355 CÁLEM, Vera – Op. Cit., p. 13. 
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do sorteio e apuramento dos bilhetes premiados, houve uma votação para classificação das 

obras expostas, anunciando os artistas premiados356. 

Efetuado o apuramento dos prémios do Grande Sorteio Nacional de Arte, decidiu a 

Comissão Executiva das Homenagens Citadinas, oferecer as obras correspondentes aos 

bilhetes não vendidos ao Museu Portuense, como forma de homenagear os artistas que 

haviam contribuído para a iniciativa. As 138 obras não atribuídas, avaliadas em cento e 

dezassete contos, pelo valor anunciado no catálogo, contemplavam entre outras, as obras 

obras de arte: Decrepitude de Teixeira Lopes; a Moira de Trabalho de Américo Gomes; a 

Eira Minhota de Ezequiel Pereira; o D. Quixote de Adolfo Marques; As Margens do Gerez 

de António Saúde; os trabalhos de Joaquim Lopes, Acácio Lino, José de Brito, Frederico 

Aires Alves de Sá, Falcão Trigoso, Alberto Silva, Abel Salazar, Severo Portela, Sousa 

Caldas, Júlio Vaz, Francisco Couceiro, Tomaz, Eduardo e Abel de Moura, Augusto Pina, 

Manuela Rodrigues, Varela Aldemira, José campas, Francisco Valença, Frei Nemo ou 

Fernando de Castro. 357 Obras que, na sua maioria integram, atualmente, o espólio do 

MNSR. 

A pintura Marinha (fig. 160), da autoria de José Contente, pertencente à coleção de 

pintura da FIMS exibe no verso da moldura uma etiqueta com a seguinte inscrição: Salão 

Silva Porto / 1935/ Trabalho n.º 151 / do Catálogo / ofertado para / o grande sorteio / 

nacional de arte / cujo producto se destina / aos 3 monumentos a / Silva Porto / Henrique 

Pousão / Artur Loureiro.  

Foi encontrada, desta forma, a proveniência desta pintura, que deverá ter resultado 

do sorteio em que, muito provavelmente, o arquiteto Marques da Silva teria participado, 

                                                           
356 Medalhas de oiro – Ezequiel Pereira (pintura), Américo Gomes (escultura). Medalhas de prata – António 
Saúde e António Costa (pintura) Medalhas de cobre – Adolfo Marques, (escultura em madeira), e Arnaldo 
Malho (ferro forjado) Menções honrosas – Pintura: Frederico Aires, Eduarda Lapa, Abel Santos, Abel 
Salazar, Alberto Silva, Júlio Ramos, Lima Machado Pereira, Tomás Moura, Armandina da Conceição, 
Fernanda Costa, Fernando Galhano, Eugenia Coelho, Marina Recarey, Alfredo Azevedo, Agostinho Salgado 
e Joaquim Costa. Escultura: Maximiniano Alves, Zeferino Couto, Joaquim Meireles, Izabel Gentil. 
Aguarela: Alves de Sá, Alberto Sousa, Manuel Rodrigues, Agostinho da Fonseca, Fernando de Oliveira, 
Maria Adozinda Seara Cardoso. Pastel: Margarida Costa, Sofia Martins, Aires de Gouveia, Maria Luiza 
Wright. Desenho: João Monteiro, @oémia Vasconcelos. Água-forte: Luiz Ortigão Burnay. Miniatura 
embarro: Francisco Elias. Iluminura: Lincoln Mendes. - cf. “GRANDE Exposição dos Artistas Portugueses. 
Os Artistas Classificados”. In O Primeiro de Janeiro, n.º 136. Porto: António Loureiro Dias, 12 de Junho de 
1935, p. 1. 
357 “GRANDE Sorteio Nacional de Arte”. In O Primeiro de Janeiro, n.º 150. Porto: António Loureiro Dias, 
28 de Junho de 1935, p. 1. 
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com a compra de um dos bilhetes premiados. Curiosamente José Contente foi um dos 

poucos artistas que contribuiu com mais de uma obra para o referido sorteio, ofereceu dois 

desenhos: Trecho de Évora e um Autorretrato, e uma pintura a óleo: Marinha, cujo valor 

indicado no catálogo remete para 350$00358. 

Na pequena biografia, enviada presumivelmente pelo próprio autor, descrita no 

catálogo, refere que o pintor frequentou a Escola de Belas Artes de Lisboa, tendo sido 

discípulo de Augusto Gonçalves, Carlos Reis, Veloso Salgado e Varela Aldemira. 

Podemos ainda constatar a informação relativa à localização de obras suas, presentes em 

distintos locais: na Pinacoteca do Rio de Janeiro, no Museu de Arte Contemporânea de 

Lisboa, no Museu Machado Castro, em Coimbra, no Museu Grão Vasco, em Viseu, no 

Museu de Bragança e no Museu de Parma, em Itália. O seu atelier localizava-se, à data 

desta exposição, na Rua Vítor Cordon, 24-3.º - Lisboa359.  

Para além dos mestres enunciados anteriormente, José Contente (1907-1957), 

também estudou em Paris com Lucien Pénat e Jacques Beltrand. Distinguiu-se como 

gravador, nas técnicas de água-forte e ponta-seca. Para além da gravura praticou ainda a 

pintura a óleo, aguarela e desenho, compondo paisagens que veiculavam um gosto 

naturalista atualizado360. 

                                                           
358 [SALÃO SILVA PORTO] – Catálogo da Grande Exposição dos Artistas Portugueses. Porto: Imprensa 
Portuguesa, 1935, p. 33. 
359 Idem. Ibidem. 
360 PERNES, Fernando – “José Contente”. In CHICÓ, Mário Tavares; FRANÇA, José-Augusto; e SANTOS, 
Armando Vieira (dir.) – Dicionário da Pintura Portuguesa Universal, vol. III. Lisboa: Editorial Estúdios 
Cor, 1973, p. 95; SILVA, Raquel Henriques da (coord.) – Telo de Morais. Colecção. Pintura e Desenho. 
Coimbra: Câmara Municipal de Coimbra / Departamento de Cultura / Divisão de Museologia, 2009, p. 134. 

    
fig. fig. fig. fig. 160160160160    Marinha 
José Contente, 1934 
Óleo s/ tela 
FIMS/ MSMS/ PAD-0509 
 

fig. fig. fig. fig. 161161161161    Grande Exposição dos 
Artistas Portugueses  
Capa do catálogo, 1935 
Des. Abel Salazar 
BMNSR 

fig. fig. fig. fig. 162162162162    Grande Exposição  
dos Artistas Portugueses  
José Contente, p. 53  
BMNSR 
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Marinha (fig. 160) retrata mais uma vez o tema da água, tema que se repercute ao 

longo da obra de José Contente, e é essa familiaridade que está presente nesta obra. As 

pinceladas largas e curtas são seguras, e o registo rápido e movimentado denuncia o 

domínio da técnica, primeiro, mas também uma certa urgência em captar aquele momento, 

ou a impressão sobre aquela visão: nos reflexos, no tom alaranjado que envolve o 

ambiente, na estabilização dos barcos que se movimentam. Antevemos uma certa 

geometrização da mancha, onde as várias cores vão definindo planos bidimensionais, sem 

profundidade. O foco de atenção recai sobre os barcos, explorando a composição colorida 

dos mesmos, retendo o percurso delineados pelas cordas e velas de forma muito sintética.  

Partimos do princípio que esta obra foi sorteada e oferecida ao arquiteto em troca 

do bilhete premiado, esta é, portanto, uma das poucas pinturas que se encontram na 

coleção da FIMS em resultado de um acaso. Teria o arquiteto escolhido uma obra de José 

Contente para integrar o seu núcleo de obras de arte? 

Uma das exposições mais aguardadas, com a expetativa da comunidade artística 

mas também do público, ao tempo de vida do pintor, foi a primeira exposição de António 

Cruz (1907-1983), que viria a concretizar-se em 1939, no Salão Silva Porto. 

António Cruz matricula-se na Escola de Belas Artes do Porto no ano de 1930361, 

tendo sido aluno de Acácio Lino, Joaquim Lopes e Dórdio Gomes (1890-1976), em 

pintura. Será também aluno de Pinto do Couto (1888-1945) e de Barata Feio (1898-1990) 

em escultura. Conclui o curso de pintura no ano letivo de 1938/ 39. A prova final do curso 

de pintura seria apresentada no ano de 1945: Adoração dos Pastores seria classificada com 

18 valores.  

Integra o corpo docente na Escola de Artes Decorativas de Soares dos Reis, no 

Porto, em 1958. E em 1962 apresenta-se a concurso, prestando as provas públicas para 

provimento de uma lugar de professor na EBAP. No ano seguinte é nomeado professor 

agregado de Desenho da mesma EBAP, sendo aprovado em mérito absoluto. 

Conclui o curso de Escultura na Escola de Belas em 1964, no entanto não chegará a 

apresentar a prova final referente a esta área de formação. 

                                                           
361 Para o reconhecimento da biografia de António Cruz consultar: CASTRO, Laura – “Nota Biográfica”. In 
SANTOS, José da Cruz (coord.) – António Cruz. 1907-2007. Catálogo. Porto: Árvore - Cooperativa de 
Actividades Artísticas, 2007.  
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Foi premiado por diversas vezes, nomeadamente em 1947, com o Prémio José 

Tagarro para a categoria de desenho e também o Prémio Roque Gameiro, na categoria de 

aguarela, ambos atribuídos pelo SNI. Em 1948 obtém o Prémio Teixeira Lopes, em 

escultura, pela participação na Exposição de Arte Moderna do SNI em Lisboa. 

Em 1956 protagoniza o filme de Manoel de Oliveira: O Pintor e a Cidade, filme 

que seria apresentado no Festival de Veneza. Na verdade este filme constitui um 

documento precioso para a leitura da cidade do Porto e da obra de António Cruz, do modo 

de fazer, do modo de ver, na simbiose que acontece entre os dois por intermédio do olho 

do cineasta. Um Porto inventado pelo olhar do artista. 

Em 1939 um grupo de amigos, de admiradores e mecenas juntam-se para 

concretizar aquela que é considerada a primeira exposição individual de António Cruz.  

O acervo documental da FIMS integra no conjunto dos documentos arquivados, o 

convite para a exposição (figs. 163 e 164) onde se pode ler: a inauguração Oficial da 1.ª 

Exposição de aguarelas, que terá lugar às 16:30 horas do dia 18 do corrente [Novembro], 

no Salão Silva Porto, desta cidade362. 

 Na sessão de inauguração, António Cruz é apresentado por Aarão de Lacerda, ao 

qual sucede a conferência de abertura proferida por Melo Alvim. 

 Analisando o catálogo da exposição (fig. 165) verificamos que foram apresentadas 

150 aguarelas, sendo que 100 eram propriedade de privados, que cederam as suas obras 

para serem exibidas, referindo o nome dos respetivos proprietários, o número de obras que 

                                                           
362 Para detalhe do convite e do catálogo da exposição - V. vol. II, p. 67. 

    
fig. fig. fig. fig. 163163163163    Convite para a Exposição de 
António Cruz    
frente 
FIMS/ MSMS/ 0009-0001 
 

fig. fig. fig. fig. 164164164164     Convite para a Exposição de 
António Cruz    
interior 
FIMS/ MSMS/ 0009-0002 
 

fig. fig. fig. fig. 165 165 165 165 Catálogo da 1.ª Exposição 
de Aguarelas de António Cruz 
1939 
BMNSR 
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possuíam e a menção do título da aguarela. As restantes 50 aguarelas referiam o preço para 

venda. Não deixa de ser interessante, uma vez que esta seria a primeira exposição de 

António Cruz, que já existissem tantas obras na posse de privados. No nosso entender é 

revelador da empatia que o pintor conseguiu alcançar, através da sua obra, sendo 

igualmente sinónimo de uma personagem bastante acarinhada pelos seus pares e pelo 

público363. 

Os títulos das aguarelas, na maioria dos casos, remetem para uma localização 

concreta, desde o Porto a Lisboa, passando por Lindoso, Soajo e Marão. De Paris a 

Edimburgo ou a Londres, estas referências estabelecem também coordenadas para 

desenharmos uma cartografia dos lugares visitados pelo pintor. António Cruz era um pintor 

de ar-livre, que registava os lugares traduzidos pela sua visão.  

 Destacamos ainda deste catálogo o nome de Júlia Marques da Silva, D. Maria José 

Marques da Silva e Arquiteto Marques da Silva, detentores de quatro aguarelas que 

estiveram presentes nesta exposição. Não sabemos a exata proveniência das aguarelas mas 

colocamos a hipótese no sentido de terem sido compradas ao autor, por Marques da Silva. 

 O núcleo de aguarelas, uma das componentes da coleção de pintura da FIMS, 

integra cinco exemplares de aguarelas da autoria de António Cruz364, quatro relativas à 

década de trinta e uma com a data de 1955, que suspeitamos que tenha sido adquirida, ou 

oferecida pelo autor, ao casal David Moreira da Silva e Maria José Marques da Silva, para 

os quais sabemos que António Cruz colaborou, na execução de uma planta de apresentação 

aguarelada pelo pintor, para a comunicação do projeto: Planta de Apresentação do 

Anteplano de Urbanização da Cidade de Guimarães, elaborado pela dupla de arquitetos no 

ano de 1957365. 

 Os dois exemplares, selecionados do conjunto de aguarelas, da autoria de António 

Cruz pertencentes à FIMS, são particularmente representativos do talento do pintor. A fig. 

166 descreve a Ribeira do Porto, mais propriamente o antigo Cais da Estiva, onde o 

                                                           
363 Dr. Alfredo de Magalhães, Laura Costa, Aarão de Lacerda, Joaquim Lopes, Museu Abade de Baçal, 
Museu Malhoa, Maestro Freitas Branco, Fernando de Castro, Diogo de Macedo, Carlos Carneiro, arquiteto 
Januário Godinho, estes são os nomes de alguns dos proprietários mencionados no catálogo. - cf. SALÃO 
SILVA PORTO – António Cruz realiza a sua 1.ª exposição. Porto: Salão Silva Porto, 1939. 
364 Para a visualização do conjunto de aguarelas da autoria de António Cruz V. vol. III, pp. 43-45. 
365 FIMS/ MSMS/ 2693 
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protagonista é o rio, o rio luminoso da cor d’ouro, que reflete um céu rosado e violáceo. A 

luz contrasta com a arquitetura sombria que identificamos como sendo os prédios 

graníticos e perenes da Ribeira. Fica deste modo montada a encenação para a cena 

principal, o barco a vapor atracado e uma grua, um braço mecânico que descarrega, ou 

carrega, o barco. As cores são indefinidas quando observadas de perto, porque se diluem 

umas nas outras, no entanto quando nos distanciamos e observamos o conjunto temos a 

certeza de que a Ribeira do Porto, a sua arquitetura, e o seu ambiente são daquela cor. A 

visão imaginária do pintor, que evidentemente está para além de um registo naturalista, 

consegue traduzir uma imagem perfeitamente reconhecível e familiar. 

 O verso desta aguarela (fig. 167) reproduz uma encenação substancialmente 

diferente da imagem anterior, uma vista em voo de pássaro, em picado, onde se observa a 

descarga das fragatas atracadas ao paredão, as pranchas de madeira: os passadiços que 

permitem a movimentação e o transporte das mercadorias pelas mulheres. As pranchas de 

madeira e o encontro das fragatas, encostadas umas nas outras, onde o vazio entre elas 

  

 

fig. fig. fig. fig. 166166166166    P.[orto] 
(Ribeira, Cais da Estiva) 
António Cruz, 1935    
Aguarela e grafite s/ papel 
FIMS/ MSMS/ PAD-0396 
 

fig. fig. fig. fig. 168 168 168 168 Porto 
António Cruz, 1936    
Aguarela e grafite s/ papel 
FIMS/ MSMS/ PAD-0386 
 
 

 
fig. fig. fig. fig. 167167167167    Descarga dos Barcos 
António Cruz, [1935]    
Aguarela e grafite s/ papel 
FIMS/ MSMS/ PAD-0396v. 
 
 

 
fig. fig. fig. fig. 169 169 169 169  Serra do Pilar 
António Cruz, [1936]    
Aguarela e grafite s/ papel 
FIMS/ MSMS/ PAD-0386v. 
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permite ver a cor verde do rio, criam uma dinâmica no desenho, introduzem o movimento, 

na intenção de nos transmitir, a nós, observadores, a azáfama que por ali acontecia366.  

 Verificamos que entre a frente e o verso (figs. 166 e 167), da mesma folha, se 

estabelece uma espécie de narrativa contínua: de um lado a máquina, do outro o homem, a 

força do trabalho é mostrado por dois prismas: o humano e o mecânico, traduzindo uma 

realidade de contrastes, os mesmos contrastes que ecoam no filme de Manoel de Oliveira 

O Pintor e a Cidade, e que persistem em caracterizar a cidade do Porto.  

Aurora Jardim referia que o pintor não obedecia a temas nem a praxes: tanto fixa a 

espiritualidade do nevoeiro como o dinamismo da máquina; o sonho de “Urguhart 

Castle”, como a singeleza do “Compasso”, a austeridade da “Conciergerie”, a poesia da 

ponte sobre o rio, a faina do trabalho como figura fantástica que o Carnaval trouxe e 

desfez367. 

A aguarela que o pintor intitula simplesmente: Porto (fig. 168) coloca em evidência 

a arquitetura, enquadrando uma empena de remate do casario. O perfil característico da 

                                                           
366 Almada Negreiros (1893-1970), contemporâneo de António Cruz, num excerto do seu romance @ome de 
Guerra (1938) refere uma visita à Ribeira do Porto, descrevendo a descarga das fragatas de uma forma muito 
visual, como pudesse desenhar pelas palavras a aguarela que estamos a abordar. E em ambos os relatos, o 
escrito e o pintado, antevemos a mesma vontade de transmitir o ambiente e o movimento daquele local. Dois 
pintores olham a mesma realidade. 
O cenário onde isto se passou é dos mais pitorescos que os meus olhos viram: a Ribeira, ou a Ribeira Velha, 
creio eu que lhe chamam. É um cais sobre o Douro, perto da ponte de D. Luís. Todo o aspecto em redor é 
pesado, e amontoado, conforme o caráter da cidade. Desde aquele cais a cidade sobe sempre em todas as 
direcções até a Torre dos Clérigos. @a outra margem a ascensão iguala-se à de cá, de modo que o rio 
parece ter metido pelo mais alto de um monte que ficou dividido. Tudo isso faz com que o cais nos dê a 
estúpida impressão de estar enterrado. Lembro-me de umas interessantíssimas casas cujos alicerces se 
adivinham por causa da solidez com que as suas fachadas intimam os nossos olhos. Julgo serem vermelhas, 
ou foi a impressão violenta da cor que me deixaram. (…)@o cais as pessoas são bem as das respectivas 
casas. A aglomeração de gente é como a do casario. Um mercado justifica aquela freqüência. Além disto, a 
carga e a descarga das fragatas ocupa uma quantidade imensa de mulheres e de homens, mas sobretudo 
mulheres. É uma raça diferente da do mercado. Poucas vezes me foi dado compreender melhor o que 
significam aquelas palavras: ganhar o pão de cada dia, do que ao ver essas mulheres que iam e vinham 
sobre duas grossas e compridas pranchas de madeira lançadas desde a borda da fragata até o cais, numa 
distância parecida com uns dez metros. O equilíbrio dessas mulheres não tinha uma hesitação à altura dos 
três homens da água, e em menos de três palmos de largura durante os dez metros. Acrescente-se a isso que 
levam à cabeça as canastras, umas vezes vazias e outras vezes cheias até acima, em pirâmide, conforme iam 
ou vinham da fragata. (…) Por constante com a sua atividade, havia no cais uns homens sentados e outros 
deitados ao sol em sacas de sarapilheira cheias de mercadoria.(…) - cf. NEGREIROS, Almada – @ome de 
Guerra. Lisboa: Imprensa Nacional -Casa da Moeda, 1986, pp. 35-37.  
367 Palavras escritas por Aurora Jardim no Jornal de @otícias, publicado a 20 de Novembro de 1939. - cf. 
CASTRO, Laura e REIS, Carlos dos – O Porto e outros lugares. Exposição de aguarelas, óleos desenhos e 
esculturas de António Cruz. Catálogo. Porto, Câmara Municipal do Porto e Editorial O Oiro do Dia, 1989, p. 
33. 
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ocupação do lote esguio e comprido, a mesma claraboia tantas vezes vista na cidade do 

Porto, antes como agora. A cor vermelha repete-se, conjugada com os tons esverdeados do 

rio e as cores húmidas, que caracterizam o ambiente, o lugar. 

A exploração da técnica da aguarela é levada ao limite, experimentando todo o seu 

potencial nas manchas que se diluem, e se fundem, umas com as outras, criando no final 

uma mancha multicolor. A transição entre cores é muito subtil, num efeito de continuidade. 

Não obstante estarem representados vários elementos de uma paisagem urbana, estes são 

unificados pela cor. Imaginamos um filtro transparente colocado sobre a paisagem que se 

vai moldando, adaptando-se às várias formas; ilumina-se e sombreia-se a mancha 

multicolor que vai assumindo, pouco a pouco, pacificamente, a forma, a identidade e as 

características dos vários elementos, em transições subtis. O registo anseia transmitir uma 

quarta dimensão presente no sítio: a atmosfera. 

O verso da mesma aguarela (fig. 169), descrita anteriormente, conduz-nos a um 

universo substancialmente diferente, as cores são irreais, há como que uma transfiguração 

da natureza do lugar: a ponte D. Luís assume uma cor rosada. Todo o conjunto reveste-se 

de uma grande luminosidade, transparência e diversidade de cor, que não identificamos 

com a cidade do Porto, na construção de uma fantasia sobre a realidade. Não sabemos se 

estas duas aguarelas complementam uma narrativa, como no exemplo anterior. Por um 

lado a Ribeira negra, do outro lado uma ponte luminosa e vibrante, ponto de partida para a 

outra margem. Atravessar a ponte será a promessa de um mundo imaginado? A versão 

solar, opõe-se ao lado lunar e sombrio da Ribeira do Porto. 

A aguarela (fig. 169) cujo título – Serra do Pilar – é destacado de uma inscrição 

manuscrita a grafite, no canto inferior da superfície pintada, pode ser apenas um estudo, 

inacabado. Um casario surge indicado a grafite, no canto superior esquerdo, não chegou a 

ser coberto com a mancha de cor. A inscrição continua: Todos os trabalhos são / estudos e 

todos os estudos são trabalhos368. 

A obra de António Cruz assenta numa reminiscência cultivada pelo naturalismo da 

de pintura de ar livre, esse era sempre o ponto de partida, a partir daí desenvolveu uma 

linguagem própria e uma expressão individual, à margem das escolas e das vanguardas. 

                                                           
368 V. vol. III, p. 44. 
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Foi um renovador na utilização da técnica da aguarela no contexto da arte portuguesa, 

retirando-a de um certo marasmo a que fora remetida.  

Em 1939 Diogo de Macedo369 referia que Portugal não era um país de aguarelistas, 

que faltavam os lagos, as névoas e o clima de mistério de sonho favoráveis à criação de 

aguarelas. Justamente o ambiente que veríamos retratado por Manoel de Oliveira no seu 

filme O Pintor e a Cidade (1956). Justamente o clima que veríamos retratado nas imagens 

criadas por António Cruz, que se estreava nesse ano, para o grande público.  

Foi na cidade do Porto que surgiu um notável movimento de aguarelistas370que 

veiculavam as coordenadas técnicas e interpretativas mais consonantes com a pintura feita 

com água, manchas planas e coloridas, rapidez de execução, transparência, diafaneidade. 

São referidos os nomes de António Cruz, Carlos Carneiro371, Dórdio Gomes372 e Heitor 

Cramez como iniciadores de um novo tipo na arte portuguesa373. A aguarela assume deste 

modo uma expressão renovada, autónoma e especializada. 

A aguarela em António Cruz personifica uma forma particular de ver e de (nos) 

fazer ver o mundo através dos seus olhos. Não estava interessado em construir uma 

carreira ou em vender as suas obras, era uma característica inata que o pintor cultivava 

                                                           
369 Cit. por VASCONCELOS, Flórido – “Aguarela”. In CHICÓ, Mário Tavares; FRANÇA, José-Augusto; e 
SANTOS, Armando Vieira (dir.) – Dicionário da Pintura Portuguesa Universal, vol. III. Lisboa: Editorial 
Estúdios Cor, 1973, p. 20. 
370 VASCONCELOS, Flórido – “Aguarela”. In CHICÓ, Mário Tavares; FRANÇA, José-Augusto; e 
SANTOS, Armando Vieira (dir.) – Op. Cit., p. 20. 
371 Carlos Carneiro (1900-1971) – pintor, filho de António Carneiro, fez a sua formação na ESBAP, onde foi 
aluno da Marques de Oliveira. Completou a sua formação em Paris, na Academia Julian. Dedicou-se à 
ilustração, colaborando com várias editoras, como a Figueirinhas, Civilização, Educação Nacional e Empresa 
Nacional de Publicidade. Destacou-se ainda na pintura e na aguarela, atualizando a linguagem pelo 
impressionismo. Carlos figura, como modelo, na pintura de António Carneiro desde a infância até à idade 
adulta. - cf. SILVA, Raquel Henriques da (coord.) – Op. Cit., p. 132; RAMOS, Afonso – António Carneiro. 
Lisboa: Quidnovi, 2010, p. 65. 
372 Dórdio Gomes (1890-1976) – pintor, faz a sua formação na Escola de Belas Artes de Lisboa, onde 
frequenta o Curso de Pintura Histórica, tendo por Mestres os pintores Luciano Freira e Veloso Salgado. Em 
1910 segue para Paris, trabalhando na Academia Julian por alguns meses, antecipando o seu regresso a 
Portugal por lhe ter sido suspensa a bolsa de estudos. Entre 1921 e 1926 retoma a bolsa de estudo e volta a 
Paris para completar a sua formação na Escola de Belas Artes de Paris, frequentando o atelier de Ferdinand 
Cormon. Durante esta estadia em Paris empreende uma viagem por Itália, Bélgica, Suíça, Holanda e 
Espanha. Em 1933 realiza o concurso para professor de pintura na ESBAP, cargo para o qual é nomeado em 
1934, iniciando um longa carreira académica no ensino, até 1960. A sua pintura incorpora as lições do 
impressionismo e a influência de Cézanne. Destaca-se ainda pelo estudo e desenvolvimento da pintura a 
fresco. - cf. VASCONCELOS, Maria João (coord) – Em viagem com Dórdio Gomes. Porto: Câmara 
Municipal do Porto, Departamento de Museus e Património Cultural, 2000. 
373 Idem. Ibidem. 
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quase por uma questão de sobrevivência. E aqui podemos estabelecer um paralelismo com 

o arquiteto Marques da Silva: nas suas aguarelas praticou também uma especialização da 

técnica, fruto da sua aprendizagem, que lhe ensinara a potenciar a matéria e a técnica, mas 

também o resultado de uma intenção. O arquiteto pintava essencialmente, para si próprio, 

quer como ferramenta de trabalho, quer como contemplação. 

As aguarelas de António Cruz serão, porventura dos exemplares que integram a 

coleção de pintura da FIMS, aquelas que mais evidenciam uma procura de sinais de 

modernidade. Não pela rutura, percorre um caminho de continuidade com o movimento 

iniciado pelos naturalistas, de culto da paisagem e da pintura ar-livrista, da pintura 

figurativa. Existe a lição assimilada de naturalismos, mas não estava fechado ou 

circunscrito a essa linguagem. É, sobretudo, um caminho solitário de procura de uma 

expressão própria, experimentando, (re)conhecendo a matéria e definindo uma obra de 

autor de uma coerência clara. Há um caminho progressivo de experimentação, de 

especialização e de ajuste da técnica e da linguagem da aguarela a um propósito muito 

pessoal, de concretizar no papel a sua visão do mundo. 

Marques da Silva não explora de forma tão exuberante a aguarela, não era esse o 

seu propósito, para o arquiteto havia uma intenção muito prática por detrás da sua 

elaboração, a pesquisa e o reconhecimento dos lugares, como um processo rápido, e eficaz 

de transmitir as especificidades dos lugares ou das obras. Às vezes deixava-se levar, e 

sonhava a natureza. O que queremos referir é que também o arquiteto percorreu um 

caminho de experimentação e de ajuste da técnica da aguarela, concebendo no final uma 

imagem e uma linguagem identitária, que respondia eficazmente às suas intenções. 

Talvez por isso se verifique a afinidade entre os dois, e a justificação de integrar 

António Cruz no seu núcleo de pintura, recolhido vagarosamente, ao sabor de afinidades e 

de afetos. O reconhecimento da obra e história de António Cruz, da sua biografia, cruzado 

com a obra do arquiteto Marques da Silva revelou-nos um encontro surpreendente entre os 

dois que passamos a descrever. Acontecimento inesperado, onde os contornos exatos não 

estão completamente esclarecidos mas que, no nosso entender, pode ser interpretado como 

a materialização da admiração que o arquiteto nutria pelo pintor. 
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No dia 30 de Junho de 1930 foi resolvido encarregar o arquiteto Marques da Silva 

de elaborar um projeto para o Santuário Eucarístico da Penha, em Guimarães, tarefa que o 

arquiteto assumiu, e em Agosto já estaria escolhido o local, tendo sido executadas as 

medições para a planta térrea do templo374. 

Numa carta escrita a José Gilberto Pereira, o arquiteto refere que desejava fazer 

uma edificação sem obstáculos que não prendessem os voos. (…) [qualquer] coisa de 

próprio e adequado, de expressão e de moderno.(…) [um] edifício de carácter particular e 

muito próprio da situação que ocupa e muito especial para que pudesse ser visitado com 

interesse igual ao que arrasta lá acima, à montanha, os que vão admirar e estranhar a 

natureza375. 

Em Janeiro de 1931, o projeto seria examinado pela Comissão de Melhoramentos, 

nomeada pela Irmandade da Penha, que o considerou em condições de satisfazer 

plenamente a finalidade a que se destina e as exigências do local, iniciando, de imediato, as 

obras do Santuário Eucarístico, começando a construção pela capela-mor, a sacristia e a 

casa dos retratos376.  

Construída após a viagem de 1922, quando o arquiteto se deslocou a Roma, por 

altura do Encontro Eucarístico Internacional de Roma377, onde Marques da Silva teve 

oportunidade de visitar vários edifícios religiosos, a igreja da Penha revela alguns sinais de 

modernidade e de renovação no contexto da obra do arquiteto, mas também da arquitetura 

religiosa em Portugal. 

 António Cardoso assinala, no projeto de Marques da Silva para a igreja da Penha, 

reminiscências da Igreja de Otto Wagner, em Steinhof, na leitura formal volumétrica, ou 

sinais do entendimento que o arquiteto assimilou do Pavilhão de Turismo de Roger-Henri 

Expert (1882-1955)378, construído para a Exposição Internacional de Hidroelétrica e do 

Turismo, Grenoble, em 1925. 

                                                           
374 CARDOSO, António – O Arquitecto José Marques da Silva e a arquitectura no @orte do País na 
primeira metade do séc. XX. Porto: FAUP Publicações, 1997, p. 460. 
375 Cit. por CARDOSO, António – Op. Cit., p. 461. 
376 CARDOSO, António – Ibidem. 
377 MIRANDA, Irina Costa – Marques da Silva: Da Viagem ao Projecto. Porto: [Edição do Autor], 2011, p. 
142. 
378 CARDOSO, António – Op. Cit., p. 466. 
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 A construção da igreja prolongou-se entre os anos de 1931 e 1947, sendo 

inaugurada a 14 de Setembro de 1947, três meses após o desaparecimento de Marques da 

Silva, a continuidade das obras foi assegurada pelos arquitetos Maria José Marques da 

Silva e David Moreira da Silva. 

 A cruz da torre da igreja (fig. 171) seria concluída em Setembro de 1949, uma 

mísula, adossada à torre, servia de suporte à imagem de um anjo, voltado para a cidade, 

dominando a imensidão panorâmica. A escultura, realizada pela Cooperativa dos Pedreiros 

Portuenses, tomara como modelo a cabeça do pintor António Cruz (fig. 172)379. 

No nosso entender António Cruz explorou a técnica da aguarela ao limite, 

trabalhando as suas características, consciente do potencial da matéria, em exercícios de 

síntese e de despojamento, transmitindo a essência de cada lugar, evidenciando a precisão 

de um modo de ver, de analisar e de sentir, registando promemoria os seus encantamentos 

como rápidas epifanias em que o olhar e a mão se aliavam certeiramente na selecção dos 

elementos que vinham inscrever a sua vibração em cada obra de modo inimitável380. 

Abel Salazar exaltou o artista e a sua obra, consciente de que estava perante um 

valor de exceção, numa entrevista concedida a Manuel Ferreira Lavrador, publicada no 

jornal Sol, Salazar referia: António Cruz é, sem contestação possível, o maior aguarelista 

português dos tempos modernos. Tirou a aguarela da banalidade para a que a tinham 

arrastado Roque Gameiro e os aguarelistas portugueses. Deu-lhe grandeza; ressonância 

                                                           
379 Idem. Ibidem. 
380 MOURA, Vasco Graça – [Prefácio] In SANTOS, José da Cruz (coord.) – António Cruz. 1907-2007. 
Catálogo. Porto, Árvore - Cooperativa de Actividades Artísticas, 2007, fl. 7. 

   
fig. fig. fig. fig. 170170170170    Igreja da Penha  
Vista fachada principal 
Fotografia    
SIPA/ Foto00959015 
 

fig. fig. fig. fig. 171 171 171 171 Igreja da Penha  
Vista da torre sineira 
Fotografia    
SIPA/ Foto00959043 
 

fig. fig. fig. fig. 172 172 172 172 Igreja da Penha  
Vista da torre sineira - Anjo 
Fotografia    
SIPA/ Foto00959044 
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sinfónica; levou-a até atingir o valor de uma alta expressão sintética e afastou-a da 

superficialidade habitual.381 

A Primeira Exposição de Aguarelas de António Cruz, realizada em 1939 no Salão 

Silva Porto, revelou ser um grande sucesso. Nessa sequência a mesma exposição foi 

repetida em Lisboa, na Sociedade Nacional de Belas-Artes, em Dezembro desse mesmo 

ano.  

O Pintor evidenciava uma característica muito particular, provavelmente comum a 

muitos artistas, mas que ele fazia questão de (re)afirmar; António Cruz tinha muita 

dificuldade em se desfazer das suas obras382. E talvez isso explique porque apenas se 

realizaram três exposições individuais do pintor, no período contemplado pela sua vida: 

uma em 1939, no Salão Silva Porto, outra em 1982, realizada na Casa do Infante, no Porto, 

organizada por Armando Alves, José Rodrigues e José da Cruz Santos, e outra em 1983, na 

Galeria Diagonal em Cascais, entre 15 de Abril e 5 de Maio.  

Retomamos a descrição e reflexão, que temos vindo a fazer ao longo destas 

páginas, sobre o Salão Silva Porto para dar conta de um acontecimento importante: a morte 

do último dos seus fundadores, e em que moldes se estruturou a continuidade da atividade 

desta importante sala de exposições. 

Após a morte de Alberto Silva, um dos fundadores e principal impulsionador do 

Salão Silva Porto, em 1940, o negócio é continuado pela viúva, que manterá a atividade do 

Salão por um longo período de quase duas décadas383. 

Ainda em 1946 era anunciado na imprensa a abertura de uma nova exposição, a 15 

de Junho, já liderada pela organização da viúva de Alberto Silva. O Primeiro de Janeiro 

destaca a inauguração: de novas e amplas dependências que muito vão contribuir para a 

expansão de grandes realizações de finalidades artísticas. @o primeiro andar deste grande 
                                                           
381 Cit. por SANTOS, José da Cruz (coord.) – António Cruz. 1907-2007. Catálogo. Porto: Árvore - 
Cooperativa de Actividades Artísticas, 2007. 
382 Quando cedo um quadro – não lhe chamo vender – é com sacrifício meu. É para ser agradável às pessoas 
que insistentemente pedem. Tenho uma carta de um senhor engenheiro, em que me diz: “Ainda não perdi a 
esperança de ter uma aguarela sua. “E ainda agora um amigo meu dizia: “A única maneira de não ter um 
quadro do António Cruz é encomendar-lho.” - cf. CASTRO, Laura (org.) – “António Cruz, na primeira 
pessoa”. In SANTOS, José da Cruz (coord.) – António Cruz. 1907-2007. Catálogo. Porto: Árvore - 
Cooperativa de Actividades Artísticas, 2007, fl. 19. 
383 (…) é de 1962 a última exposição de que temos conhecimento. - cf. CÁLEM, Vera – Salão Silva Porto e a 
vida cultural do Porto no 2º Quartel do século XX. Porto, 2012 (Texto enviado para publicação). p. 1. Esta 
nota refere-se à Exposição do pintor Victor Câmara (1921 – 1998).  
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edifício, abriram-se quatro espaçosas salas, bem iluminadas e decoradas, que podem 

adaptar-se a exposições de arte, manifestações culturais e festas de elegância. E nessas 

dependências, que se encontram luxuosamente mobiladas, foram colocados cento e dez 

desenhos, e numerosa colecção de gravuras e quadros a óleo – colecção verdadeiramente 

notável – assinados por Francisco José de Rezende e João António Correia e outros 

prestigiosos artistas, uns falecidos e outros ainda vivos384.  

Joaquim Lopes, Fausto Gonçalves, Acácio Lino, Carlos Carneiro ou Alberto 

Souza385, foram expositores assíduos, antes e depois do desaparecimento de Alberto Silva, 

nomes destacados de um conjunto bastante significativo de artistas que expuseram naquele 

local. 

O Salão Silva Porto foi, durante algumas décadas, como que um posto de 

informações do movimento artístico no nosso país e é forçoso reconhecer que sob tal 

modalidade prestou os mais apreciáveis serviços386.  

Para além da dinamização que os seus organizadores souberam implantar no 

mercado artístico do Porto, o Salão Silva Porto contou com o apoio fundamental da 

imprensa escrita, nomeadamente da revista Ilustração Moderna, que noticiava e promovia 

as exposições, reproduzindo por vezes as imagens de quadros expostos, e escrevendo sobre 

os artistas e a sua obra. 

O Estudo do Salão Silva Porto teve um momento inaugural com o texto elaborado 

pela dra. Vera Cálem, responsável pela biblioteca do Museu Nacional Soares dos Reis, 

onde foram lançadas uma série de premissas e de argumentos determinantes para a 

compreensão desta sala de exposições, que se confirmou com uma iniciativa muito bem 

sucedida, quer em termos comerciais, quer pela dinamização e estímulo que instaurou 

junto dos artistas e do público, e na interação entre ambos.  

O referido texto indica várias direções e confirma a importância do conhecimento 

do Salão Silva Porto para a compreensão do caminho da arte no contexto da cidade do 

Porto, mas também com ecos para além deste reduto. A nossa investigação, assente sobre 

                                                           
384 Cit. por CÁLEM, Vera – Op. Cit., p. 20. 
385 CÁLEM, Vera – Op. Cit., p. 18. 
386 MEIRA, Alberto – “Uma lacuna”. In Boletim do Salão Silva Porto, n.º 6. Revista Mensal de Arte e 
Arqueologia. Porto: Alberto de Almeida, Setembro de 1940, p. 26. 
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aquele texto inaugural, pretendia sobretudo a pesquisa sobre os autores que integram a 

coleção de pintura da FIMS, circunscrevendo o ciclo da pesquisa a esses pintores, e nesse 

sentido constituiu um auxiliar precioso. 

Está por fazer, porém, a pesquisa e o levantamento exaustivo por todos os catálogos 

que ao Salão Silva Porto dizem respeito, por forma a possibilitar uma reconstituição 

integral do fenómeno Salão Silva Porto, só então teremos a real consciência do seu 

impacto e importância para a história da arte na segunda metade do séc. XX.  

Só então teremos a real consciência da sua importância na formação de muitas 

coleções particulares, mas também das instituições públicas que possuem muitas obras nos 

seus espólios cuja origem radica nas vendas efetuadas nesta casa.  

O caminho de investigação, análise e aprofundamento do mercado artístico, com o 

(re)conhecimento das salas de exposições que estiveram, ou estão, ativas quer no Porto, 

quer noutras cidades do País, está por fazer. Desde a recolha e inventariação de catálogos, 

ao circuito dos leilões. No entanto a informação encontrada, e reunida neste capítulo, e 

nesta Tese, constitui um fator determinante para a compreensão da coleção de pintura da 

FIMS, e o princípio de um campo de estudo emergente e urgente. 
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4. De Património a Coleção 
 

Ao longo desta Tese, procurámos dar a conhecer, ou a reconhecer, o conjunto de 

pintura da coleção da FIMS. Trata-se de um núcleo de pinturas referenciadas no 

naturalismo, incidindo particularmente na temática da paisagem. Há ainda a assinalar o 

conjunto relativo à retratística, construído, na sua maioria, desde a herança oitocentista. 

Procurámos entender a coleção em si mesma, detalhámos as obras, peça a peça, autor a 

autor, identificando as temáticas, reconhecendo a sua particularidade no contexto da arte 

portuguesa, entre os finais do séc. XIX, e a primeira metade do séc. XX. 

 Sobre a sua formação já tivemos oportunidade de informar o processo de 

construção, consolidando um conjunto de argumentos que nos parecem credíveis e que 

explicam a constituição deste núcleo de pintura.  

 Descrever, estudar e analisar uma coleção de pintura como esta, levantava de 

imediato várias questões prioritárias; sobre a forma como foi composto este núcleo, 

quando e quem tomou a iniciativa de o criar, e como se processou o seu desenvolvimento 

até alcançar a forma atual. Estas seriam as perguntas principais que se colocavam na altura 

de contemplar o conjunto de pinturas que nos foi mostrado. 

 Na tentativa de esclarecer a relação existente entre o protagonista, e / ou 

protagonistas, e as peças da sua coleção, o nosso raciocínio esteve disperso entre estes dois 

termos - património e coleção - envolvidos por uma série de questões, que marcaram um 

trajeto reticular, onde as questões interferiam umas sobres as outras, constantemente, de 

modo que o nosso movimento por, com e sobre elas por vezes parecia feito em ziguezague  

 O problema da totalidade se dissolve em muitas perspetivas; a memória, o 

conhecimento e o saber fazer, ligados a toda uma vivência de determinados indivíduos e 

permeia por entre outras reflexões associadas ao colecionismo. Reflexões que dizem 

respeito à necessidade de ordem que caracteriza qualquer agrupamento de objetos, e que 

leva à necessidade de estratégias variadas; possuir, reconhecer, selecionar, ordenar e 

classificar para homogeneizar o que é desconexo e diferente. 

 Neste contexto, poderíamos colocar a hipótese de este conjunto de pinturas 

representar um gesto propositado da parte do arquiteto, ou da sua família, em construir um 
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núcleo com determinadas características que garantissem a coerência e unidade do 

conjunto em forma de coleção; racional, coesa e deliberadamente construída, obedecendo a 

conceitos e a critérios que justificassem essa coesão. 

 A noção de património estaria sempre presente, numa primeira abordagem, pela 

herança da família Lopes Martins, nomeadamente da existência de alguns exemplares que 

transitaram para a coleção de pintura da FIMS. Contrariamente ao que pensávamos, no 

início, acreditando que grande parte do conjunto das pinturas teria sido herdada, acabámos 

por perceber que por essa via, apenas transitara um número bastante reduzido de obras. No 

entanto o património remete também para as próprias ideias, para a herança imaterial, que 

neste caso, acreditamos que possa, de alguma forma, ter influenciado a constituição do 

núcleo de pintura da FIMS. 

 Marques da Silva entra para uma família da alta burguesia, onde constavam hábitos 

culturais enraizados. Lembramos a educação artística das meninas da família, onde 

sabemos que Marques de Oliveira teria sido professor de Catarina Lopes Martins, bem 

como a frequência das salas de exposições, e a aquisição de quadros, seguindo um 

comportamento social que era transversal à classe social onde estavam inseridos. Os 

pintores que constavam do núcleo de pintura da família Lopes Martins, não se 

distanciavam muito daqueles que foram sendo associados por Marques da Silva, no seu 

próprio núcleo de pintura. Aliás, na grande maioria dos casos os autores são os mesmos. 

 O património é um sentimento de posse que se acumula e que transita de geração 

em geração. Nesse sentido a herança pressupõe também história, e a aceção de que se 

transmitem testemunhos e memórias. E neste caso a carga das memórias familiares seria 

bastante significativa. Para Walter Benjamin uma herança é a maneira mais segura de 

formar uma colecção. (…) O título de glória de uma colecção será sempre o da sua 

hereditariedade386.  

Nessa sequência da passagem de um legado, cremos que o próprio arquiteto, e a sua 

mulher Júlia Lopes Martins Marques da Silva, terão herdado o gosto pela cultura artística, 

estimulada desde cedo, e um universo de referências que transitara das gerações anteriores 

                                                           
386 BENJAMIN, Walter – “Desempacotando a minha biblioteca”. In BENJAMIN, Walter – Imagens de 
Pensamento. Lisboa: Assírio & Alvim, 2004, p. 214. 
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da família Lopes Martins, numa transferência do teor das ideias e dos hábitos, da educação, 

numa herança imaterial que se sobrepôs à herança material, mas que acreditamos ter 

influenciado as escolhas das pinturas que surgiria depois, orientada por Marques da Silva. 

 Portanto é claro que este núcleo de pintura refere-se a um património familiar, 

imbuído do seu valor material e imaterial, a dúvida que se colocava a seguir era sobre a 

noção de coleção. Tratar-se-ia de uma coleção, na aceção da palavra, ou de um simples 

gesto de acumulação de objetos adquiridos, de forma mais ou menos casual, que se foi 

constituindo ao sabor de acontecimentos e necessidades várias, sem grande consciência ou 

coerência? 

 Para responder a essa pergunta existem vários fatores a ponderar, desde o 

entendimento do fenómeno da coleção, um processo em que o ato de colecionar é 

ressaltado. Ressaltado pelas características que o constituem, que desde o momento da 

seleção, e a consequente atribuição de valor, até à tomada de posse na apropriação pela e 

para a coleção, naturalmente diversa, se confrontam com a necessidade de impor a ordem, 

criando um conjunto homogéneo, marcado pela semelhança, ainda que de algum modo a 

sua ordem seja arbitrária e provisória. 

 Sem pretendermos efetuar um estudo exaustivo sobre o colecionismo, procurámos 

algumas luzes, premissas, ou coordenadas, que nos permitissem situar a coleção de pintura 

da FIMS e eventualmente verificar se as motivações que orientaram a composição deste 

núcleo de pintura, se sobrepunha, em algum momento, com as essas coordenadas 

procuradas em torno do colecionismo. 

 O colecionismo, o ato de colecionar, traduz um gesto antropológico, o da 

materialização da memória, dos afetos, das vivências, e remete para ideias tão remotas 

como os primeiros achados arqueológicos. O desejo de possuir ou de acumular objetos 

reflete, no seu significado mais profundo e quase transcendental, um anseio irracional de 

vencer a morte387. A experiência de viver entre os objetos recolhidos, nos quais se 

projetam afetos e significados, exprime uma ânsia e o desejo de eternidade, de se projetar 

para o futuro. 

                                                           
387 SILVA, Vítor Manuel Oliveira da – “O Coleccionismo”. In Ética e Política do Desenho. Teoria e prática 
do desenho na arte do séc. XVII. Porto: Faup Publicações, 2004, p. 299. 
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 Colecionar é ao mesmo tempo possuir e preservar aquilo que desejamos, que 

valorizamos, que acreditamos não ficar esquecido, salvar da morte. A aproximação a uma 

definição de coleção é desenvolvida pelo Krzysztof Pomian388, que considera que os 

objetos, naturais ou artificiais, para se enquadrarem na categoria coleção devem responder 

a alguns requisitos, tais como: serem mantidos temporária ou definitivamente fora do 

circuito das atividades económicas, estarem protegidos em lugar preparado para esse fim, e 

expostos ao olhar do público. Pomian afirma que os objetos dentro de uma coleção perdem 

o seu valor de uso. A perda do valor de uso é o que consagra a esse objeto a classificação 

de objeto de coleção. 

Quando recolhidos os objetos de coleção, privados de uso, de utilidade ou de 

função, adquirem o poder de estabelecer estranhas ligações entre o visível e o invisível389, 

entre o objeto que se vê e o significado do mesmo objeto, transfigurado pelo desejo do 

proprietário, que lhe atribui outra conotação e um valor acrescido que não existe para além 

desta interação que se estabelece entre os dois – proprietário e objeto. É um impulso 

singular e individual que move a associação de objetos, na tradução de afetos e expressão 

de pensamento.  

Como forma de especificar e especializar a noção de colecionismo, ou de coleção, 

numa vontade de aproximação ao contexto concreto a que nos referimos, a um tempo 

preciso e a um lugar específico, procurámos (re)ler os conceitos num dicionário da época, 

um exemplar, aliás, que é parte integrante do catálogo bibliográfico do Sistema de 

Informação Marques da Silva, da FIMS. Passando em revista o significado da palavra 

coleção390 verifica-se que se refere à reunião de objectos ou compilação. Por compilação 

entende-se como obra que resulta da reunião de escritos diversos sobre o mesmo assunto. 

Ou seja, neste caso, verificamos que a palavra associada – compilação - implica um 

elemento comum que una as partes.  
                                                           
388 POMIAN, Krzysztof – “Colecção”. In RUGGIERO, Romano - Enciclopédia Einaudi. Lisboa : Imprensa 
Nacional - Casa da Moeda, 1984, vol.1, pp. 51-86. 
389 Idem. Ibidem. 
390 Collecção, ou colecção, f. Conjuncto; reunião de objectos: collecção de jóias. Compillação: collecção de 
aforismos. Ajuntamento. (Lat. colectio).; Colleccionador, ou coleccionador, m. Aquelle que colleciona.; 
Colleccionar, ou colecionar, v. t. Fazer collecção de; coligir: colleccionar trechos clássicos (Do lat. 
collectio); Colligir, ou coligir, v. t. Juntar; reunir em collecção: coligir apontamentos. Inferir: eis o que 
collijo dessas theorias. (Lat. colligere) - cf. FIGUEIREDO, Cândido de. – +ovo Diccionário da Lingua 
Portuguesa. Vol. I. Lisboa: Portugal – Brasil, Sociedade Editora Arthur Barndão & C.a, 1925, pp. 484-485. 
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 Quando procuramos o significado de colecionador encontramos a menção que se 

trata daquele que coleciona. Em relação à palavra, ou melhor ao verbo, colecionar, é 

traduzido como o ato de colecionar ou de coligir. A palavra coligir significa juntar ou 

reunir em coleção. Qualquer coleção responde, por isso, a uma ideia de ensamblagem. 

Selecionar / reunir – tradução fatalmente ambivalente do verbo latino colligere – são as 

duas operações que presidem á sua génese391.  

Partindo desta associação de ideias, que a coleção resulta da seleção e da 

combinação, então a coleção distingue-se da acumulação indiferenciada pela total 

prioridade conferida à ordem, à classificação.  

Deste modo a apropriação e o pensamento, estes dois aspetos aparentemente 

contraditórios, apresentam-se como características essenciais às coleções, pois estas 

constituem através da posse, da seleção, da atribuição de valores, um processo marcado 

pela exclusão, ao mesmo tempo configura-se como campo propício de pensamento e 

conhecimento marcado pelo diálogo: objeto / colecionador. 

Neste percurso de aproximação ao contexto, e ao tempo a que se reporta o núcleo 

de pintura em estudo, analisamos o contexto português, para verificarmos que o primeiro 

grande colecionador da primeira metade do séc. XIX, na cidade do Porto, terá sido João 

Allen (1781-1849), reunindo um conjunto significativo de obras392, que seria adquirido em 

1850 pela Câmara do Porto, estando na base da constituição do Museu Portuense, que 

integraria o espólio do futuro Museu Nacional de Soares dos Reis. 

 Outras coleções se evidenciavam neste tempo na cidade do Porto, ligados à 

comunidade inglesa, constituídas no seio das famílias Forresters, Grahams, Woodhouses 

ou os Vanzeller, que por sua vez iriam influenciar António Bernardo Ferreira, o 

Ferreirinha, associado à produção vinícola do Douro, que se destacara também como 

colecionador393. 

                                                           
391 STOICHITA, Victor I. – La invención del cuadro. Arte, artífices y artificios en los orígenes de la pintura 
europea. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2000, p. 109. 
392 João Allen reunira cerca de 600 quadros, alguns comprados em Itália, orientado pelo pintor Domingos 
Sequeira (1768-1837), sendo outros adquiridos em Portugal, escolhidos pelo pintor Joaquim Rafael (1783-
1864) - cf. “COLECÇÔES Particulares”. In CHICÓ, Mário Tavares; FRANÇA, José-Augusto; e SANTOS, 
Armando Vieira (dir.) – Dicionário da Pintura Portuguesa Universal, vol. III. Lisboa: Editorial Estúdios 
Cor, 1973, p. 88. 
393 “COLECÇÔES Particulares”. In Op. Cit. p. 89. 
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 O Rei D. Fernando de Coburgo (1816-1885), que já tivemos oportunidade de 

mencionar, constitui uma referência incontornável. Era um colecionador eclético, que 

muito contribuiu para a consolidação de um gosto pela cultura artística, assente no 

patrocínio à formação artística de muitos dos nossos pintores, e na compra obras aos 

artistas. Seu filho D. Luís (1838-1889), influenciado, ou contagiado pelos mesmos 

interesses no culto da arte, viria a constituir uma Galeria no Paço da Ajuda, em 1869. 

 A primeira metade do séc. XIX foi marcada por duas coleções, a de João Allen no 

Porto e a do Conde de Daupias (1818-1900) em Lisboa. Daupias, de origem francesa, um 

industrial de tecidos de algodão, comprou uma grande quantidade de obras de arte em 

Paris, compondo uma galeria de pintores setecentistas e de autores muito valorizados nos 

Salons, incluindo os pintores de Barbizon. Esta coleção, onde quase não figuravam 

pintores portugueses, foi referenciada e muito elogiada por Ramalho Ortigão394. Entretanto 

o Conde perderia o seu poder económico, desfazendo-se de parte do seu património, 

dispersando a sua coleção em Paris, em 1892. Nenhuma outra coleção atingiria a mesma 

importância, mais ninguém em Portugal havia de experimentar igual paixão de homem 

solitário pelo acto de coleccionar, de juntar quadros numa galeria fechada, e de lhe 

imprimir um cunho de programação actual395. 

 Nos finais do séc. XIX assistimos à constituição de várias coleções, muitas delas 

compostas com grande diversidade de peças, onde o bricabraque muitas vezes se 

sobrepunha às obras de arte, na sequência do gosto e da cultura dominante. Existiram, no 

entanto, duas coleções que iriam marcar este final de século, remetidas para a cidade de 

Lisboa, a do Marquês da Foz (1849-1917), e a de Henri Burnay (1839-1909), ambos 

magnatas das finanças, ligados ao caminho-de-ferro.  

 O Marquês da Foz, que viria a se instalar no Palácio Castelo Melhor, aos 

Restauradores, percorria com a sua coleção uma grande diversidade de áreas artísticas, da 

porcelana às pratas, variando o gosto pela pintura, de Cranach a Pillement, de Rubens a 

outros pintores flamengos, constituindo um conjunto de cerca de uma centena de pinturas. 

                                                           
394 Idem. Ibidem. 
395 FRANÇA, José Augusto – A arte em Portugal no século XIX, vol. II. Lisboa: Bertrand Editora, 1990, p. 
77. 
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Quanto a autores portugueses, em número muito reduzido, contavam apenas obras dos 

pintores Malhoa e Columbano396.  

 Henri Burnay, banqueiro, deputado e dono de jornais, instalado no Palácio dos 

Patriarcas, à Junqueira, atual Palácio Burnay, revelava, na constituição da sua coleção 

motivações distintas ao impulso apaixonado, mas racional, do Marquês da Foz, tinha as 

coisas por ter, movido mais por razões e conveniências mundanas de ostentação397.Os 

seus bens leiloados em 1934 contemplavam mobiliário, porcelanas e quadros, um conjunto 

que revelava o acaso desinteressado da sua formação, com pinturas do séc. XVIII e alguns 

primitivos portugueses. Deste conjunto de pintura destacava-se um exemplar de Pierro 

della Francesca – S. Agostinho - que passou a integrar o Museu Nacional de Arte Antiga398. 

 Ainda relativamente a este período, merecem destaque as coleções do Dr. Ayres de 

Campos (1847-1920), mais conhecido por Conde de Ameal em Coimbra, com pinturas de 

Rubens e Murillo, comprador de primitivos portugueses, mas também de contemporâneos 

que perfaziam um conjunto exemplar399. De referir ainda José Relvas (1858-1920), com 

um conjunto significativo de pintores do naturalismo português, que viria a integrar o 

espólio do Museu de Alpiarça - Casa dos Patudos.  

 Na cidade do Porto mencionamos a coleção de Guerra Junqueiro (1850-1923), 

reunindo um conjunto de porcelanas muito significativo, ao qual associou uma coleção de 

pinturas antigas, onde se incluíam duas pinturas de El Greco. 

 Distanciando-se ligeiramente da nossa cronologia, mas que constituem referências 

importantes no contexto do colecionismo português, referimos ainda os nomes de 

Anastácio Gonçalves (1888-1965), cuja coleção integra os naturalistas portugueses e seus 

epígonos. E a coleção do Dr. Ricardo Espírito Santo (1900-1955), comprador de um 

grande número de quadros antigos, onde além da questão do gosto, se associou o método e 

a escolha criteriosa, constituindo um marco no colecionismo do nosso país. 

 Mas o significado destas e de outras coleções é por demais variado para sobre ele 

algo se poder concluir400. Todos estes nomes, ou personagens, colecionavam movidos por 

                                                           
396 FRANÇA, José Augusto – Op. Cit., p. 79. 
397 FRANÇA, José Augusto – Op. Cit., p. 80. 
398 “COLECÇÔES Particulares”. - Ibidem. 
399 FRANÇA, José Augusto – Op. Cit., p. 81. 
400 FRANÇA, José Augusto – Op. Cit., p. 82. 
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motivações distintas, complexificando o processo de tipificação, ou a tentativa de 

estabelecer padrões, que possam ser aplicados de forma sistemática. 

 Nos finais do séc. XIX, surgia uma movimentação significativa de particulares que 

aderiam à solicitação do mercado artístico, recolhendo objetos e adquirindo pinturas sem 

qualquer critério que orientasse as escolhas. Fialho de Almeida referia em 1889: A paixão 

pelas obras d’arte, está entre os particulares tomando tão grande espaço, (…) Por toda a 

banda o colecionador acorda e os móveis d’esta selecção exótica que lhe aguça a 

sensibilidade, posto nem sempre venham filiar-se num fervoroso culto de arte pura e 

muitas vezes expliquem pelo amor do negócio, por vaidade burguesa, por emulações de 

família 401 

Nesta sequência devemos advertir que naquela época sendo colecionismo uma 

atividade sem tradição no nosso país, verificava-se que o público se movia por motivações 

alheias a uma cultura artística, e a um conhecimento real que fundamentasse as suas 

escolhas, muitas vezes justificadas apenas pela curiosidade ou pelo snobismo. Fomentou-se 

um gosto pelo bricabraque, que recusava qualquer pesquisa artística ou histórica, 

desassociando o valor artístico em detrimento de um processo de imitação que visava 

muitas vezes a promoção social ou a ostentação gratuita. 

Aproximamo-nos então, desta forma, ao contexto que serviria de enquadramento ao 

núcleo familiar Lopes Martins, ao qual Marques das Silva se associa pelo casamento com 

Júlia Lopes Martins. Uma família associada a alta burguesia da cidade do Porto, que 

procurava se afirmar numa cidade que não era a sua. Como sabemos a família era 

originária de Barcelos, cujos procedimentos de afirmação, e de construção de uma imagem 

pública, iam de encontro à participação neste contexto, onde a arte seria um dos veículos 

conducentes a esse propósito de representatividade. 

 No ano de 2004 as pinturas da coleção FIMS foram retiradas das paredes para a 

intervenção de restauro a que foram submetidas, nos anos subsequentes. Na altura foi 

efetuado um levantamento fotográfico que nos informa da disposição dos quadros, nas 

paredes da casa n.º 30, no Palacete Lopes Martins. Marques da Silva mudar-se-ia para esta 

                                                           
401 D’ALMEIDA, Fialho – Os gatos. Publicação mensal d’inquérito á vida portuguesa. Lisboa: Livraria 
Clássica Editora Porto, 1927, p. 11. 
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casa em 1945, deixando a sua Casa-atelier, o lugar que serviu de residência ao arquiteto até 

à concretização desta mudança de morada.  

Relativamente à Casa-atelier não encontrámos qualquer registo fotográfico que nos 

informasse sobre o seu modo de ocupação, ou como seriam utilizados os espaços, 

consequentemente, não sabemos também qual teria sido o destino ou a disposição das 

pinturas naquela casa.  

Quando observamos as fotografias relativas ao Palacete Lopes Martins (figs. 173-

177), constatamos que a maioria das pinturas402 se encontrava colocada nas paredes do 

andar nobre. Os registos fotográficos que mostram a colocação das pinturas reportam-se, 

quase na íntegra, aos salões localizados no primeiro piso, na ala voltada ao Jardim da Praça 

do Marquês de Pombal, espaços destinados ao uso social.  

A fig. 177 refere-se à sala de jantar, do mesmo Palacete, localizada no piso térreo. 

Esta sala foi um dos locais intervencionados pela mão do arquiteto Marques da Silva, 

tendo sido remodelada entre 1906 e 1909. O arquiteto redesenhou e transformou por 

completo a leitura do interior daquele espaço, pelo recurso às madeiras, na definição dos 

lambris e dos caixotões do teto, repensando a iluminação, e desenhando o mobiliário num 

gosto historicista e eclético. Destaca-se um móvel integrado num nicho com arco 

emoldurado com dragões e um aparador com cariátides403. O revestimento de madeira, 

deixada na sua cor natural, e o novo mobiliário, definiram um ambiente distinto do resto 

                                                           
402 O relatório relativo ao restauro das pinturas informa que cerca de 80% das pinturas decoravam as paredes 
da Casa n.º 30 (Palacete Lopes Martins), sendo que as restantes foram encontradas dispersas por vários locais 
na casa n.º 30, mas também na Casa n.º 44 (Casa-atelier Marques da Silva) - cf. PEREIRA, Edite – 
Conservação e restauro de pintura de cavalete. Porto: [Edição do Autor], 2010. Relatório das intervenções 
de conservação e restauro das pinturas de cavalete apresentado à Fundação Instituto Marques da Silva, p. 3. 
403 CARDOSO, António – O Arquitecto José Marques da Silva e a arquitectura no +orte do País na 
primeira metade do séc. XX. Porto: FAUP Publicações, 1997, p. 590. 

   
fig. fig. fig. fig. 173173173173 Palacete Lopes Martins 
Andar nobre  
Fotografia 
IMS-001 

 

fig. fig. fig. fig. 174 174 174 174 Palacete Lopes Martins 
Andar nobre  
Fotografia 
IMS-004 
 

fig. fig. fig. fig. 175 175 175 175  Palacete Lopes Martins 
Andar nobre  
Fotografia 
IMS-003 
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das divisões do Palacete, recriando um espaço acolhedor, confortável, não descurando uma 

certa imponência e uma atmosfera de luxo. 

Os pequenos quadros encontrados na sala de jantar (fig. 177), um da autoria de João 

Augusto Ribeiro (Cabeça de estudo), uma paisagem da autoria de António Coelho de 

Figueiredo404 e o desenho de um monumento, certamente da autoria de Marques da Silva, 

encontravam-se pousados sobre o lambril, recortados contra o fundo vermelho dos painéis 

de seda que preenchiam as paredes da sala, desde a altura do lambril até ao teto de 

madeira. 

No registo fotográfico referente a este processo de levantamento dos quadros, 

anterior ao restauro, não encontrámos nenhuma das pinturas que retratam o arquiteto, 

muito provavelmente seriam reservadas ao espaço do atelier. 

Não sabemos se esta teria sido a disposição escolhida por Marques da Silva, até 

porque a sua ocupação da Casa n.º 30 seria tardia, como já referimos anteriormente, só em 

1945 o arquiteto se muda para o Palacete Lopes Martins, permanecendo ali até ao seu 

desaparecimento em 1947.  

Esta disposição das pinturas, conforme observadas nas fotografias, pode não ser 

significativa para o entendimento real e objetivo sobre o modo como o arquiteto teria 

utilizado as pinturas é, no entanto, sugestiva sobre a construção de uma hipótese. O 

ambiente das casas da alta burguesia, de finais de séc. XIX, e a primeira metade do séc. 

XX, seria um pouco distinto daquele representado nas fotos que acabámos de ver. Como 

termo de comparação, e para facilitar o paralelismo, escolhemos mostrar uma imagem 

captada numa dessas casas, destacada de uma publicação da época, conforme se pode 

                                                           
404 António Coelho de Figueiredo - Paisagem, 1940. V. vol. III, p. 22. 

    
fig. fig. fig. fig. 176176176176     Palacete Lopes Martins 
Andar nobre  
Fotografia    
IMS-002 

 

fig. fig. fig. fig. 177 177 177 177  Palacete Lopes Martins 
Sala de jantar 
Fotografia 
IMS-129 

 

fig.fig.fig.fig.    178 178 178 178 Casa de Leopoldo Mourão 
Sala “séc. XIX” 
Fotografia p. 36 
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verificar na fig. 178, que reproduz o ambiente de uma das salas da casa de Leopoldo 

Mourão405. 

As pinturas, e demais objetos artísticos, estavam dispostos numa sala, 

presumivelmente preparada para acolher a coleção, que na sua aparente desordem, 

anunciam sinais claros de um colecionador, à luz da definição de Pomian. A imagem 

mostra-nos um espaço fechado, um cenário absorvido por um conjunto de objetos, desde 

bibelots, mobiliário, tapeçarias e um conjunto de pinturas, que se encontra exposto ao olhar 

do público, fora das atividades económicas, cumprindo as condições necessárias para 

considerá-la uma coleção.  

No início do texto Desempacotando a minha biblioteca, Walter Benjamin aponta 

para um momento anterior ao da organização da coleção de livros, referindo os livros 

ainda não estão nas prateleiras, não os envolve ainda o tédio silencioso da ordem, e 

continua a sua argumentação indicando a relação entre coleção e ordem: De facto, o que é 

esta colecção senão uma desordem na qual o hábito se instalou de tal modo que ela pode 

apresentar-se como ordem?406 Nestas palavras o filósofo explica que a existência do 

colecionador é uma tensão dialética entre os polos da ordem e da desordem. Mas, para o 

colecionador o mundo está presente e de facto ordenado em cada um dos seus objetos. 

Ordenado, é claro, segundo uma configuração pessoal, e de facto, ininteligível para o 

observador. 

Desse ponto de vista a comparação entre o conjunto de imagens do Palacete Lopes 

Martins e a casa de Leopoldo Mourão, permite-nos lançar a ideia de que a atual coleção de 

pintura da FIMS, não seria, no seu tempo, uma coleção na verdadeira aceção da palavra. 

Os quadros da coleção FIMS encontram-se racionalmente dispostos nas paredes, ao longo 

                                                           
405 Leopoldo Mourão (1860-1949) – Frequenta o curso de Direito da Universidade de Coimbra, escolhendo a 
cidade do Porto para fixar residência, onde exerce advocacia. Nesta cidade conhece a sua futura mulher, filha 
de um industrial bem-sucedido, que pelo casamento permitiu a Leopoldo Mourão a entrada para o círculo 
burguês do Porto. A partir desta etapa realiza diversas viagens ao estrangeiro, incrementando a sua formação 
cultural, dedica-se ao culto das Belas Artes, mas também trabalha em projetos de solidariedade social. Foi 
Inspetor da Academia de Belas Artes do Porto por vários anos. Entre 1899 e 1902 foi vice-presidente da 
Câmara Municipal do Porto - cf. BAETA, Ricardo Manuel Mendes - Coleccionismo privado no Porto: 
colecções e coleccionadores de arte na revista Ilustração Moderna (1926-1932). Porto: [Edição do Autor], 
2010. 2010. Dissertação de Mestrado em Museologia, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto, sob a orientação de Prof.ª Dra. Alice Duarte, pp. 69-70. 
406 BENJAMIN, Walter – “Desempacotando a minha biblioteca”. In BENJAMIN, Walter – Imagens de 
Pensamento. Lisboa: Assírio & Alvim, 2004, p. 208. 
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dos espaços, assumindo a sua função decorativa. A disposição escolhida comtempla ainda 

a individualização de cada pintura, que se sobrepõe à ideia de conjunto. Esta observação 

significa que a manutenção do seu valor de uso retira-lhe a possibilidade de integrar a 

categoria coleção. Relembramos que os objetos de coleção são comprados, guardados, 

exibidos com a finalidade de serem expostos ao olhar, não para desempenharem a sua 

função inicial para a qual possam ter sido criados, por isso não têm valor de uso. 

Admitindo que se possa considerar que os quadros assumem uma função decorativa 

na sua génese, a observação das fotografias do Palacete Lopes Martins mostra que os 

quadros são parte integrante do ambiente construído, usa as obras racionalmente dispostas 

nas paredes. 

A revista Ilustração Moderna, aquando do seu aparecimento, em 1926, apresentou, 

nesses primeiros números, um programa que tencionava cumprir ao longo dos números 

seguintes. A iniciativa remetia para a divulgação e reconhecimento de um conjunto de 

colecionadores de arte, assim eram definidos na própria revista, como forma de projeção 

pública dos colecionadores. Paralelamente seria também um veículo importante para a 

divulgação dos pintores e da arte portuguesa. 

O Porto foi, desde sempre, considerada a cidade burguesa por excelência, onde o 

controlo e o desenvolvimento da cidade seriam determinados pela alta burguesia. A 

extinção das ordens religiosas em 1834, e a alienação do património da igreja, irá 

beneficiar, sobretudo, a classe burguesa. A cerca do convento de S. Francisco será 

adquirida por um grupo de burgueses, concretizando aí a sede do poder económico e 

financeiro, num gesto simbólico e representativo, materializado no Palácio da Bolsa, 

localizado no centro ativo da cidade. O edifício da Bolsa, cuja construção teria início no 

ano de 1842, foi o palco sucessivo de uma série de atuações artísticas de valorização do 

edifício, contanto para isso com a prestação dos artistas do Porto, entre os quais 

destacamos Marques de Oliveira, Veloso Salgado ou o próprio Marques da Silva. 

Esses artistas encontravam aqui um meio de projeção das suas habilitações e 

qualidades profissionais, ao mesmo tempo que prestigiavam a sua imagem pública, e o 

próprio edifício, numa relação recíproca de valorização. Ao mesmo tempo, passavam a 
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integrar uma rede de contatos, que se estabelecia como uma espécie de garantia de futuros 

trabalhos.  

A construção do Palácio de Cristal constituiria igualmente um outro gesto 

simbólico, representativo do desenvolvimento industrial e económico da cidade. Tratava-se 

de conceber um espaço que acolhesse a realização de feiras, promovendo a região e as suas 

atividades, quer económicas, quer culturais. No dia 18 de Setembro de 1865 seria 

inaugurada a 1.ª Exposição Internacional Portuguesa407. Este espaço servirá a cidade 

durante quase um século, acolhendo exposições diversas, desde feiras agrícolas, a certames 

industriais ou exposições de belas-artes, tornando-se um espaço privilegiado de 

sociabilidade para a classe abastada do Porto, onde se passeava, ao domingo, depois da 

missa e se adquiriam obras de arte.408. 

 Não obstante a alta taxa de analfabetismo existente no país, a burguesia em 

ascensão, procurava evidenciar-se pela educação e formação. Desejosa de concretizar o 

prestígio social da nobreza, procurava nas atividades culturais um meio que proporcionasse 

essa equiparação. O caminho de aproximação à classe nobre passava também pelo 

mimetismo de comportamentos e do modo de vida, encontrando no colecionismo mais 

uma forma de aproximação, encenando nas suas casas os ambientes de referência dos 

palacetes e das casas nobres, adquirindo objetos que completassem a recriação e encenação 

dos ambientes interiores.  

 O período a que se reporta o conjunto de colecionadores apresentados na revista 

Ilustração Moderna, entre a década de 20 e 30, localiza-nos na linha cronológica do 

arquiteto Marques da Silva, não obstante a entrada no séc. XX, a sociedade permanecia 

ainda orientada pela herança oitocentista. A nobreza só deixa de ter verdadeira influência 

no terreno político após a implantação da república, mas continuaria a ser o modelo de 

referência para burguesia. E como tal os burgueses reportavam-se ao mesmo modelo, 

integrando o mesmo ciclo cultural, em instituições como o teatro de S. João ou o Orfeon 

                                                           
407 RAMALHO, Margarida de Magalhães – “Um sonho de Cristal” In REIS, Dulce e AGUIAR, Luís Pedro 
(coords.) - Porto 1865. Uma Exposição. Catálogo. Porto: [s. n.], 1994, p. 12. 
408 BAETA, Ricardo Manuel Mendes – Op. Cit., p. 55. 
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Portuense409. Os colecionadores apresentados na revista Ilustração Moderna remetem, 

então, a este grupo social, conservador e tradicionalista.  

Os artigos, publicados nessa revista referiam-se a um grupo de colecionadores nascidos no 

Porto, residentes nesta cidade, ou com fortes ligações ao norte do país410. Não se tratando 

de um grupo homogéneo havia, porém, pontos de contato que os unia, elementos e 

argumentos que eram comuns a todos eles. Reportavam-se a profissionais liberais, ligados 

ao comércio e à indústria, estando integrados em associações profissionais da cidade do 

Porto, como a Associação Comercial do Porto, e ligados a associações culturais da cidade, 

referindo por exemplo o Teatro de S. João ou o Salão Silva Porto.  

Eram personalidades que usufruíram de uma educação superior, que ascenderam e 

se impuseram à sociedade por mérito próprio, consolidando um nível cultural que estaria 

patente nas suas casas e, consequentemente ilustrado nas coleções que foram 

constituindo411. 

 Membros ativos da classe da alta burguesia, predominantemente conservadora, 

elitista e diletante, integraram o colecionismo nos seus interesses culturais, frequentavam 

os leilões e o circuito das salas de exposições, convivendo de perto com os artistas, 

encontrando na arte mais um veículo para ampliar e projetar o seu prestígio social.  

 O próprio facto de permitirem a reprodução das suas obras de arte, nas páginas 

daquela revista, na qualidade de colecionadores, autorizando a publicação dos registos 

fotográficos, seria sinónimo de que o hábito de adquirirem obras de arte teria tanto de 

diletantismo como de ostentação. Traduziam um gesto deliberado de promoção social e de 

demonstração de poder. De poder monetário, que possibilitava a compra das obras de arte, 

mas também de poder de influência. 

 Estas coleções privilegiam, de um modo geral, quase sem exceções, uma escolha de 

arte naturalista. Lembramos que grande parte dos artistas representantes deste modo de 

pintar e de fazer vivia e produzia a sua arte na cidade do Porto. Aliado a este facto, 

                                                           
409 BAETA, Ricardo Manuel Mendes – Op. Cit., p. 57. 
410 Os outros colecionadores abordados foram: Conde de Campo Belo, Álvaro Miranda, Luís de Vasconcelos 
Porto, Afonso Pádua Correia, Honório de Lima, a Família de José de Bessa e Menezes, Inácio Zuloaga, 
Vasco Ortigão Sampaio e Nuno Alexandre de Carvalho - cf. BAETA, Ricardo Manuel Mendes – Op. Cit., p. 
67. 
411 BAETA, Ricardo Manuel Mendes – Op. Cit., p. 68. 
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associamos o contributo do Museu Soares dos Reis412, cuja coleção integra um grande 

elenco de pintores naturalistas. Da mesma forma, o contributo dos espaços de exposição e 

venda de quadros, onde o Salão Silva Porto ocupou um lugar de destaque, consolidou as 

condições para a formação e manutenção de um gosto artístico assente no naturalismo, 

predominantemente tradicionalista. 

Os artigos sobre arte, publicados na Ilustração Moderna, são esclarecedores sobre a 

cultura artística que se privilegiava, elaborando artigos sobre diversos artistas que iremos 

ver integrados, quer nas coleções artísticas divulgadas pela revista, quer na própria coleção 

de pintura da FIMS. São artistas, na sua maioria ligados ao norte do país, o que, por outro 

lado viria sublinhar uma determinada visão, tendencialmente regionalista, que seria 

veiculada pela publicação. Entre os artistas abordados ao longo dos 6 anos em que foi 

publicada a Ilustração Moderna, encontramos os nomes de Cândido da Cunha, João 

Augusto Ribeiro, Artur Loureiro, Marques de Oliveira, João Reis, Carlos Reis, Vitorino 

Ribeiro, Acácio Lino, Fausto Gonçalves, Sousa Pinto, Joaquim Lopes, Henrique Medina, 

António Carneiro ou Teixeira Lopes413.  

E como podemos verificar são artistas ligados à Academia, e que transportam nas 

suas obras os modelos do naturalismo, exprimindo fórmulas académicas tendencialmente 

conservadoras. Seria provavelmente esse conservadorismo, e a temática tradicionalista o 

que mais agradava à alta burguesia, também conservadora e tradicionalista. Não obstante a 

procura e interesse pela cultura artística, o conhecimento alcançado seria superficial e 

pouco conhecedor da arte na sua essência. Constituíam obras de leitura fácil, que 

retratavam paisagens e temáticas familiares, e que se integravam num contexto de imagens 

que era comum e transversal aos ambientes frequentados e habitados por esta classe 

endinheirada, e isso bastava. 
                                                           
412 O Museu Nacional de Soares dos Reis foi o primeiro museu público de arte do país, tendo sido fundado 
em 1833. A sua constituição deriva da recolha dos bens confiscados aos conventos extintos do Porto, mas 
também alguns de fora do Porto, nomeadamente o Mosteiro de S. Martinho de Tibães e o de Santa Cruz de 
Coimbra. Na sua primeira forma, o Museu Portuense de Pinturas e Estampas, seria instalado no Convento de 
Santo António, em São Lázaro, soba direção do pintor João Baptista Ribeiro. Em 1839 o espólio do museu 
associou-se à direção da Academia Portuense de Belas Artes, reforçando a ligação do museu com o ensino 
artístico. Em 1911 é criado o Museu Soares dos Reis, em homenagem ao escultor Soares dos Reis, sendo que 
em 1932 adquire o estatuto de Museu Nacional, autonomizando-se da tutela académica. A instalação no 
Palácio dos Carrancas, local onde se encontra atualmente, ocorre em 1940 sob a direção de Vasco Valente. 
Informação disponível em: http://mnsr.imc-ip.pt 
413 BAETA, Ricardo Manuel Mendes – Op. Cit., p. 47. 
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 A divulgação das coleções artísticas, pela revista Ilustração Moderna, tem o seu 

início no número 2 da revista, em Junho de 1926, com o texto da autoria de João Augusto 

Ribeiro a apresentar a iniciativa e divulgando, já nesse número, algumas obras da coleção 

de Leopoldo Mourão. Segue-se a divulgação de outros colecionadores por mais alguns 

números, sendo que a última obra a ser mostrada, a Flor Agreste de Soares dos Reis, 

escultura pertencente aos herdeiros de Nuno Alexandre de Carvalho414, é referida na 

revista número 21, em Março de 1928, culminando deste modo, a iniciativa levada a cabo 

pela revista em prol da divulgação das coleções artísticas415.  

 A iniciativa prometia ser uma proposta aliciante de reconhecimento dos 

colecionadores e das suas obras de arte, no entanto revelou-se pouco consistente. Não 

obstante o distanciamento de dois anos, entre o primeiro artigo e a última referência a que 

já fizemos menção, foram publicados apenas sete números onde foi abordada esta temática 

das coleções e dos colecionadores. 

Os artigos mostravam-se, no nosso entender, pouco interessantes e não muito 

reveladores, no que respeita à biografia dos colecionadores, mas também ao que se referia 

ao conhecimento integral das coleções, omitindo grande parte da informação que seria 

expectável encontrar. Em alguns números verificamos apenas a publicação das 

reproduções das obras dos colecionadores, feita de forma avulsa, sem nenhum artigo 

escrito que acompanhasse ou esclarecesse qualquer aspeto das peças, ou dos proprietários, 

para além da identificação das obras, o nome dos respetivos autores e o dos proprietários. 

Não obstante a escassez de informação veiculada pelos artigos, as reproduções das 

obras de arte, executadas primorosamente pela mão de Marques de Abreu, compensam a 

expectativa, constituindo um conjunto de imagens de valor inestimável para o 

conhecimento dos autores e da história da arte portuguesa, em termos iconográficos. 

                                                           
414 Nuno Alexandre de Carvalho (1820-1918) nasce na ilha da Madeira, filho do Consul dos Estados Unidos 
da América, que ali exercia o referido cargo. Ainda na Madeira estabelece relação com o casal Joaquim 
Maria Rebelo Valente e Maria Francisca Archer Rebelo Valente. Após a morte de Joaquim Maria, Nuno 
Alexandre de Carvalho irá casar com a viúva Maria Francisca Archer em 1868, deste relacionamento 
nasceram três filhos. Entretanto o casal estabelece residência na cidade do Porto, passando a integrar o ciclo 
social e cultural da cidade. - cf. BAETA, Ricardo Manuel Mendes – Op. Cit., p. 72. 
415 Para o reconhecimento integral dos números das revistas em que foram divulgados os colecionadores e 
quais as obras de arte divulgadas - cf. BAETA, Ricardo Manuel Mendes – Op. Cit., p. 113. 
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 Debrucemo-nos então sobre o artigo de João Augusto Ribeiro que descreve, 

naquele número inicial da Ilustração Moderna, a impressão que teve ao contemplar a casa 

de Leopoldo Mourão: (…) A Arte portuguesa figura-se aí, vivaz e palpitante, em série 

galhardamente exposta, acompanhada de soberbo mobiliário de estilo e “bibelots” 

esplendidos, numa familiaridade razoável e justa. +ão mais se apaga da memória a 

impressão fremente que a residência do ilustre português [Leopoldo Mourão] deixa em 

todos que a visitam. Falando de artistas, sinatários das produções acertadamente 

coligidas, basta citar, por exemplo, os nomes de Teixeira Lopes, de Silva Porto, de Souza 

Pinto, de Marques de Oliveira, de Salgado, de Cândido da Cunha, sem diminuir os dos 

outros, de idêntica envergadura. (…)416. Esta descrição era acompanhada da fotografia do 

espaço (fig. 178) que, como podemos constatar, correspondo à sua descrição.  

 Não é difícil estabelecer o paralelismo entre os nomes citados no referido artigo, e 

os autores que integram a coleção de pintura da FIMS, à exceção de Silva Porto, todos os 

outros autores estão representados, mesmo o de António Teixeira Lopes, não contemplado 

neste estudo sobre a pintura, mas que sabemos que integra a coleção do património 

artístico da FIMS. 

 Sobre as obras que integram as coleções artísticas dos restantes colecionadores 

apresentados na revista, verificamos que os artistas mencionados não se distanciam muito 

deste elenco citado no artigo de João Augusto Ribeiro. Aliás, temos vindo a citar a revista 

Ilustração Moderna ao longo desta Tese, justamente pelas referências que contem aos 

artistas representados na coleção da FIMS. 

Sabemos que Marques da Silva realiza para Leopoldo Mourão a remodelação da 

sala de jantar, desenhando o mobiliário, onde se evidenciava um móvel – arca de estilo 

normando, tratando ainda a iluminação e a instalação de um fogão de sala417. Pelo que 

deduzimos, que para além da relação que poderia já existir entre os dois, o arquiteto e 

Leopoldo Mourão, pela ligação de ambos à Academia de Belas Artes do Porto e à Câmara 

                                                           
416 RIBEIRO, João Augusto – “Colecções artísticas” In Ilustração Moderna, n.º 2. Porto: Marques Abreu, 
Junho de 1926, p. 38. 
417 CARDOSO, António – O Arquitecto José Marques da Silva e a arquitectura no +orte do País na 
primeira metade do séc. XX. Porto: FAUP Publicações, 1997, p. 590. 
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Municipal desta cidade, houve aqui mais uma forma de aproximação. Pelo que todo este 

cenário e os seus protagonistas deveriam ser familiares a Marques da Silva. 

Ao longo da investigação desenvolvida para a elaboração desta Tese sentimos a 

necessidade de visitar alguns locais para investigar sobre as pinturas e os autores, 

procurando paralelismos, sempre com o intuito de esclarecer e complementar a leitura da 

coleção de pintura da FIMS, numa perspetiva mais abrangente, integradora e global.  

Nesse circuito paralelo e complementar visitámos a Casa Museu Fernando de 

Castro418, para além do ambiente fortemente saturado de talha dourada, e das paredes 

preenchidas, quase na sua totalidade com objetos variados, desde imaginária religiosa ao 

mobiliário, das aguarelas à pintura religiosa, verificámos que ali existiam vários 

exemplares de obras de arte do período naturalista, consolidando um universo visual 

semelhante àquele que encontráramos na coleção de pintura da FIMS, muitos dos autores 

eram comuns, desde Sousa Pinto a Veloso Salgado, de José Malhoa a Sofia Martins, etc. 

Outro dos locais que se tornou indispensável conhecer, pelo espólio de José Veloso 

Salgado ou o de Joaquim Lopes, foi a Casa Museu Teixeira Lopes, em Gaia. Ao visitar a 

antiga casa do escultor Teixeira Lopes419 deparamo-nos, de imediato, com um conjunto 

                                                           
418 Fernando António de Castro (1889-1946) Referido como negociante, poeta, caricaturista, mas sobretudo 
como colecionador, Fernando Castro herdou uma firma comercial de seu pai, assegurando de certa forma a 
sua segurança financeira. Desenhava com frequência, nomeadamente caricaturas e desenhos humorísticos e 
escrevia, chegando a publicar alguns livros. Passou grande parte da sua vida a colecionar vários objetos com 
que decorava a sua casa com o intuito de criar uma museu. Ali encontramos um conjunto muito variado de 
obras de arte, desde pintura do séc. XVI ao séc. XX, evidenciando-se o conjunto de pintura naturalista dos 
sécs. XIX e XX. Possui ainda um conjunto significativo de imaginária religiosa e um grande conjunto de 
talha, proveniente de igrejas e conventos com que Fernando Castro foi revestindo os interiores da sua casa, 
transfigurando a imagem doméstica dos espaços. A casa e o seu recheio foram doados por sua irmã, Maria da 
Luz de Araújo e Castro, ao Estado, passando a depender administrativamente do Museu Nacional de Soares 
dos Reis, desde a fundação da Casa Museu Fernando de Castro em 1952. Informação disponível em: 
http://mnsr.imc-ip.pt 
Fernando Castro figurou na Grande Exposição de Artistas Portugueses, apresentando ao sorteio uma 
caricatura. A nota biográfica que acompanha a sua fotografia refere que é discípulo de Alberto Silva, amador 
e colecionador de arte. A morada do atelier menciona a Rua Costa Cabral, n.º 716 - cf. [SALÃO SILVA 
PORTO] – Catálogo da Grande Exposição dos Artistas Portugueses. Porto: Imprensa Portuguesa, 1935, p. 
68. 
419 Teixeira Lopes (1866-1942) escultor, formado na Academia Portuense das Belas Artes, onde foi discípulo 
de Soares dos Reis. Concorre para ser pensionista do Estado, mas é preterido por Tomás Costa, no ano de 
1884. Acaba por ir estudar para Paris financiado por seu pai e pelo seu padrinho, em 1885. É admitido na 
École des Beaux Arts, tendo sido discípulo de Cavelier e de Barrias. Em 1887 alugou um atelier na Rue 
Denfert Rochereau, onde teve a oportunidade de conviver com vários artistas que se encontravam a estudar 
em Paris naquela altura e que possuíam ateliers naquela mesma morada entre os quais Marques da Silva ou 
Veloso Salgado, de quem seria íntimo amigo. Professor da Escola de Belas Artes do Porto desde 1901, 
assumindo o lugar deixado vago por Soares dos Reis, manteve-se no ensino até à jubilação em 1936. Foi um 
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familiar de referências, desde o mobiliário a um significativo conjunto de pintura 

naturalista, revendo a mesma familiaridade nos autores e nos temas abordados, numa 

grande proximidade com o núcleo representado na coleção de pintura da FIMS.  

Um dado curioso, mas que se revela pertinente, pelos pontos de contato que se vão 

estabelecendo entre o protagonista desta história e os demais personagens que com ele 

tiveram contato, ou que pertenceram à esfera mais íntima do arquiteto, como foi o caso do 

escultor António Teixeira Lopes, remete para a Exposição António Costa, no Salão Silva 

Porto, em 1937. Já aqui nos referimos a esta exposição e ao respetivo catálogo, mas 

voltamos a ele para nos determos na folha de apontamentos anexa, onde constam as obras 

vendidas e o nome dos compradores420.  

Nessa mesma relação onde consta o nome de Marques da Silva, como comprador 

de uma das obras de António Costa, encontramos também o nome de Fernando António de 

Castro, que comprou um estudo para um quadro intitulado – Fim. Mais abaixo na mesma 

listagem constatamos a menção ao Eng.º Vasco Ortigão Sampaio, que adquiriu a obra 

Poveiro.  

Já aqui referimos o Eng.º Vasco Ortigão Sampaio421 a propósito da revista 

Ilustração Moderna, na sequência dos artigos publicados sobre os colecionadores do Porto, 

a sua coleção artística fora também abordada na publicação periódica. Vasco Ortigão 

Sampaio foi o pai de Marta Ortigão Sampaio, que viria a constituir a Casa Museu que hoje 

                                                                                                                                                                                

artista bastante premiado; grand-prix da Exposição de 1900 em Paris, Légion d’Honeur, primeira medalha do 
Grémio Artístico, em 1897, medalha de honra da SNBA em 1903, Ordem de Santiago - cf. LOPES, António 
Teixeira – Ao correr da pena. Memórias de uma vida… Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia, 1968; FRANÇA, José Augusto – A arte em Portugal no século XIX, vol. II. Lisboa: Bertrand 
Editora, 1990.  
420 SALÃO SILVA PORTO – Exposição de Pintura. António Costa. Porto: Salão Silva Porto, Fevereiro de 
1937. V. vol. II, p. 59. 
421 Vasco Ortigão Sampaio (1865-1941), nascido no Brasil, é filho de José Joaquim Sampaio e de maria 
Feliciana de Ortigão Sampaio, irmã de Ramalho Ortigão. Referido como um industrial do Porto, era formado 
em Engenharia Civil. O seu casamento com Maria Estela de Sousa, irmã de Aurélia de Sousa, poderá 
explicar a sua aproximação à cultura artística. Do seu casamento nasceram três filhas, uma delas morre muito 
jovem, as outras duas, Maria Feliciana de Sousa Ortigão e Marta de Sousa ortigão Sampaio, juntamente com 
a viúva serão as herdeiras do património de Vasco Ortigão Sampaio. Sendo proprietário de fábricas em Vila 
Nova de Famalicão, ligadas á indústria algodoeira, reuniu um conjunto considerável de peças de valor 
artístico, sobretudo pintura e mobiliário, adquiridas em várias salas de exposição, com destaque para o Salão 
Silva Porto. Adquiriu diversas peças do Convento de Avé Maria do Porto, reveladas aquando da venda do 
seu espólio em hasta pública. Dedicou-se ainda ao desenho, peças que podem ser encontradas atualmente na 
Casa Museu Marta Ortigão Sampaio, na cidade do Porto - cf. BAETA, Ricardo Manuel Mendes – Op. Cit., p. 
72. 
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podemos visitar e que possui vários objetos e pinturas adquiridas pelo engenheiro. Para 

além do núcleo de Aurélia de Sousa e Sofia Martins que, por razões familiares, acaba por 

ser o núcleo mais representativo das duas irmãs pintoras, encontrámos também outras 

pinturas e outros autores. Reconhecemos grande parte do mesmo grupo de pintores comuns 

à coleção de pintura da FIMS.  

Devemos ainda assinalar que uma parte significativa dos catálogos de exposições, 

do Salão Silva Porto, foi consultada na biblioteca da Casa Museu Marta Ortigão Sampaio. 

Para além destes catálogos, encontrámos ainda outros relativos a salas de exposição do 

Porto, diversas do Salão Silva Porto, igualmente contemporâneas de Marques da Silva. Foi 

ali que encontrámos, por exemplo o catálogo da exposição que José Malhoa realizou no 

Porto, em 1912, no Stand de Augusto Gama. 

Vários dos catálogos que esta investigação exigiu estão mencionados na 

bibliografia desta Tese, aqueles que de alguma maneira se revelaram ativos para o estudo 

deste tema. Mas outros houve, muitos outros, que nos foram passando pelas mãos, onde 

encontrámos referências a estes colecionadores, que temos vindo a referir ao longo deste 

capítulo que, tal como Marques da Silva, emprestavam as suas obras para serem exibidas 

em várias exposições que iam acontecendo na cidade do Porto, nomeadamente nas 

retrospetivas temáticas dos autores, ou nas homenagens póstumas. 

Em síntese, podemos dizer que a coleção de pintura da FIMS nasce efetivamente do 

Património, de um legado familiar, onde além da matéria, transitaram memórias e 

conhecimentos de uma cultura artística enraizada, que acreditamos ter influenciado a 

escolha do arquiteto Marques da Silva. Foi pela mão do arquiteto que este conjunto de 

obras tomou a forma que hoje se pode observar, ilustrando um modo particular de ver de 

viver. De património a coleção porque os objetos que a compõem são alegorias do tempo 

que impedem o esquecimento, metáforas que escrevem a história de uma época e a história 

do seu proprietário.  

Perante estes factos anteriormente descritos, face a um conjunto de pontos de 

contato e de afinidades encontrados entre estes nomes, intitulados pela imprensa da época 

como colecionadores, e o arquiteto Marques da Silva, impõe-se uma questão, em nosso 
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entender legítima, e que procuraremos responder: Marques da Silva era também um 

colecionador? 

 

4.1 Colecionador Espontâneo 
 

Marques da Silva constitui uma figura incontornável da história da arquitetura 

portuguesa, contudo o gesto artístico não se resume apenas a esta área atuação, encontra-se 

também exposto nas suas pinturas. Lembramos que a coleção de pintura da FIMS integra 

um conjunto de aguarelas da autoria do arquiteto. 

Da leitura da coleção de pintura, bem como do entendimento que fizemos do 

personagem, não consideramos, à luz do seu tempo, o arquiteto como um colecionador 

autêntico. Aquele, como diz Walter Benjamin, em que a posse é a relação mais profunda 

com as coisas. 

Equacionámos a hipótese de se tratar de um processo de contágio, considerando o 

contexto social em que Marques da Silva se movia, que pode explicar as familiaridades de 

gosto e de referências, mas também nos parece uma explicação redutora. 

Há, no entanto, uma variante a considerar, uma condicionante essencial que 

distancia o arquiteto de todos os outros protagonistas, denominados de colecionadores, na 

verdade o arquiteto era um criador, ele próprio. Formado nas Belas Artes do Porto, e em 

Paris, a sua formação veiculava o ensino das três artes, permitindo uma maior abertura e 

disponibilidade para entender e alargar as suas valências criativas a outras áreas da criação 

artística, tornando-se ele próprio um autor, ou um pintor, para melhor entendermos o 

essencial da questão. De facto, para além da criação artística no campo da arquitetura, 

determinante na sua formação e no modo de entender a arte, Marques da Silva era também 

um pintor, qualidade expressa no conjunto numeroso de aguarelas que integram a coleção 

da FIMS. 

Nos vários artigos e catálogos que fomos consultando, que têm vindo a ser 

referenciados ao longo da prova, verificamos que aqueles colecionadores possuíam um 

número de quadros, consideravelmente superior aquele representados na coleção da FIMS. 

Quer isto dizer que nas outras coleções encontrámos várias obras do mesmo autor, e um 
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número mais elevado de obras em geral, considerando o conjunto, o que por si só constitui 

uma diferença significativa em termos de representatividade, e da possibilidade de 

estabelecer um critério de escolha que explique a constituição do conjunto. 

No caso de Marques da Silva verificamos, na maioria dos casos, uma existência por 

autor, abrimos a exceção para o conjunto de Marques de Oliveira e de Veloso Salgado, que 

constituem uma amostra mais numerosa. Mas ainda assim, sabemos que no caso de 

Marques de Oliveira, que no total contempla um conjunto de sete pinturas422, três foram 

oferecidas ao arquiteto pelo próprio autor, duas resultam de encomendas de retrato de 

elementos do núcleo familiar Lopes Martins, restando apenas duas que acreditamos terem 

sido adquiridas por Marques da Silva. 

No que se refere ao conjunto da autoria de Veloso Salgado, a situação é um pouco 

diferente. Do conjunto de nove pinturas423, colocamos a hipótese de quatro terem sido 

oferecidas ao arquiteto, pelo seu autor. Um retrato terá sido o resultado de uma 

encomenda, aquele que se refere ao retrato da mãe, Maria Rosa Marques. Reduzindo a 

quatro pinturas aquelas, que pensamos terem sido adquiridas pelo arquiteto. 

É de referir ainda Acácio Lino com três pinturas, uma que terá sido oferecida pelo 

autor a Maria José Marques da Silva e outras duas, a figura mítica (Baco) e uma paisagem 

fluvial, que pensamos terem sido adquiridas pelo arquiteto. O pintor Joaquim Lopes está 

representado também com três pinturas, onde uma terá sido uma homenagem póstuma ao 

arquiteto, sendo nossa convicção que o arquiteto terá adquirido duas pinturas424.  

Do núcleo das aguarelas destacamos aquelas da autoria de António Cruz425, que 

perfazem um conjunto de cinco aguarelas, sendo que quatro terão sido adquiridas por 

                                                           
422 Pinturas de João Marques da Silva Oliveira. V. vol. III, pp. 7-9. As três pinturas que foram oferecidas ao 
arquiteto: Canal de Veneza, 1877; Retrato de Catarina Lopes Martins, 1898; Retrato de José Lopes Martins 
(Busto), ca. 1905, esta última oferecida a Júlia Lopes Martins Marques da Silva. Os dois retratos que 
resultaram de uma encomenda: Retrato de António F. Oliveira, 1893 e Retrato de José Lopes Martins, 1905. 
Quanto aquelas que consideramos terem sido adquiridas pelo arquiteto: Águeda, 1902 e Praia da Póvoa, n. 
dat.  
423 Pinturas de José Veloso Salgado. V. vol. III, pp. 12-14. As quatro pinturas que terão sido oferecidas ao 
arquiteto: Retrato de José Marques da Silva, 1890; Retrato de José Marques da Silva, n. dat.; Cabeça de 
bretã, 1891 e Autorretrato, ca. 1895. O retrato que teria resultado de uma encomenda: Retrato de Maria 
Rosa Marques, n. dat. Pinturas que consideramos terem sido adquiridas por Marques da Silva: Paisagem com 
arquitetura, 1907; Cabeça de estudo, 1913; Figura de camponês, 1913 e Figura de camponesa, 1913. 
424 Pinturas de Joaquim Lopes. V. vol. III, pp. 19-20 e p.42. As duas pinturas que pensamos ter sido 
adquiridas pelo arquiteto referem-se a: Retrato de homem, 1939 e a aguarela Lavando sardinha, 1929. 
425 Aguarelas de António Cruz. V. vol. III, pp. 43-45.  
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Marques da Silva e uma outra, mais tardia, de 1955, que muito provavelmente terá sido 

adquirida por Maria José Marques da Silva ou por Júlia Lopes Martins Marques da Silva. 

Então, estaremos nós a equacionar o ato de colecionar em função do número de 

objetos intervenientes? No seu texto Colecção426 Pomian assinala que no abstrato, esta 

questão não tem resposta, porque uma coleção pode estar condicionada pelo espaço que 

ocupa, por questões sociais, pelos produtores e pela capacidade de produzir e acumular o 

excedente. Sendo o número de objetos uma característica que varia no tempo e no espaço, 

muito dificilmente pode servir para distinguir uma coleção. Neste sentido, o que 

gostaríamos de evidenciar é que no conjunto da coleção da FIMS, uma parte considerável 

resulta de ofertas ou encomendas, reduzindo consideravelmente o número de obras que 

foram deliberadamente escolhidas e compradas pelo arquiteto.  

Numa entrevista concedida por Telo de Morais427, colecionador de arte que reuniu 

um conjunto bastante significativo de pintura portuguesa, do séc. XIX e do séc. XX, 

percorrendo várias gerações de artistas até à contemporaneidade, o colecionador explica as 

suas principais motivações para empreender naquela viagem de recolha de obras de arte, os 

seus propósitos: paixão, pela Arte e o desejo de melhor conhecer a pintura portuguesa e a 

vida, biografia dos autores428. Mais à frente, porém, explica que rapidamente se associou 

um terceiro propósito: o vício. De facto, quer se queira, quer não, colecionar torna-se um 

verdadeiro vício, à mistura com alguma eventual obsessão e não raras secretas 

frustrações.429 

Aqui radica uma das características que quase sempre encontramos associada ao 

colecionador, o vício, por procurar sempre mais e novas peças para associar ao conjunto 

                                                           
426 POMIAN, Krzysztof – “Colecção”. In RUGGIERO, Romano (dir.) – Op. Cit., pp. 51-86. 
427 José Carlos Telo de Morais (n. 1929) nasce em Viseu onde frequenta o Liceu Alves Martins, tendo por 
professor Almeida Moreira, na altura diretor do Museu Grão Vasco. Entre 1946 e 1952 fez o curso de 
Medicina em Coimbra, especializando-se em Imagiologia. Reuniu uma coleção significativa de arte 
portuguesa, incidindo em particular sobre o séc. XIX e sobre o modernismo, bem como alguns exemplares 
representativos de cerâmica, escultura, pratas e mobiliário. Em 1998 o casal Telo de Morais, doou a coleção 
ao Município de Coimbra, que recuperou o Edifício Chiado, à rua Ferreira Borges, para acolher e expor a 
coleção, constituindo deste modo o 1.º Pólo do Museu Municipal de Coimbra.  
428 “Entrevista a Telo de Morais. Conduzida por Raquel Henriques da Silva e Virgínia Gomes”. In SILVA, 
Raquel Henriques da (coord.) – Telo de Morais. Colecção. Pintura e Desenho. Coimbra: Câmara Municipal 
de Coimbra / Departamento de Cultura / Divisão de Museologia, 2009, p. 22. 
429 Idem. Ibidem. 
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recolhido, tornando-se não raras vezes, uma obsessão. Outra característica subjacente ao 

colecionador que não revemos em Marques da Silva. 

Na busca dos critérios e motivações do arquiteto para a constituição deste conjunto 

de pintura, procurámos nas agendas e caderno de apontamentos da autoria de Marques da 

Silva, algum indício ou anotação que nos informasse sobre essa intenção. Procurámos 

encontrar relatos, opiniões pessoais ou qualquer registo que demonstrasse a relação do 

arquiteto perante os autores e as pinturas que integram a coleção da FIMS. A expectativa 

seria legítima, até porque os seus registos eram assíduos e bastante numerosos, escrevendo 

sobre quase tudo o que se ia passando na sua vida profissional e privada. 

 Aparte dos relatos associados às viagens ao estrangeiro, onde o arquiteto registava 

breves comentários, muito sintéticos, sobre arquitetura, ou sobre a visita a algum museu 

europeu de referência, onde o arquiteto teve a oportunidade de visionar os clássicos, ainda 

aí os registos, que poderiam eventualmente constituir matéria de reflexão sobre o seu 

posicionamento perante a arte, são praticamente inexistentes. No entanto para a nossa 

pesquisa interessava-nos, especificamente, comentários sobre a arte portuguesa, até porque 

os autores que integram este conjunto de pintura são exclusivamente portugueses.  

 Numa agenda, relativa ao ano de 1940, Marques da Silva assinala e descreve a sua 

visita à Exposição do Mundo Português, e foi ali que encontrámos uma única referência do 

arquiteto sobre a sua apreciação relativa a um artista português, o escultor Raul Xavier430. 

Na pesquisa pela base de dados da FIMS, nomeadamente do catálogo bibliográfico 

referente à documentação associada ao Sistema de Informação Marques da Silva fomos  

                                                           
430 Raul Xavier (1894-1964) – Inicia a sua formação com o professor Palyart Pinto Ferreira, notável 
pedagogo que orienta os primeiros estudos, encaminhando o futuro escultor para a Escola de Belas Artes de 
Lisboa. Ali frequenta o Curso Geral de Desenho, tendo por professor Ernesto Condeixa e, posteriormente, 
matricula-se no curso de Escultura onde será discípulo de Costa Mota (tio). A relação com Costa Mota 
perdurará para além da Escola, já que Raul Xavier passará a frequentar o seu atelier. Raul Xavier desenvolve 
a sua prática escultórica pela técnica do talhe direto, tornando-se um exímio executante. Realiza um estágio 
em Itália, para onde se desloca patrocinado por uma bolsa do Estado Português, desenvolvendo o estudo da 
escultura religiosa. Raul Xavier obteve uma medalha de ouro na Exposição de Sevilha (1929), e uma 1.ª 
medalha da Sociedade Nacional das Belas Artes (1941). É autor de vários bustos: Conde Canavial, na ilha da 
Madeira, Camilo Castelo Branco, no Ateneu Comercial do Porto, para citar alguns exemplos. Executou 
imaginária religiosa, estátuas de diversas personalidades, dedicou-se à medalhística, etc. - cf. AREIAS, 
Mário – Raul Xavier. Escultor – Medalhista. Lisboa: Editorial Império, 1955; “UM NOVO Escultor”. In 
Ilustração Moderna, n.º 47. Porto: Marques Abreu, Novembro de 1930. 
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encontrar o Guia Oficial da Exposição do Mundo Português (fig. 179), realizada em 1940 

na zona de Belém, na cidade de Lisboa. 

 A Exposição do Mundo Português de 1940 celebrava, um país revitalizado, 

herdeiro de oito séculos de história, cuja solidez e estabilidade contrastava com uma 

Europa agitada e revolucionada. Tratava-se de assinalar a comemoração de três anos 

sagrados da nossa história. O ano de 1140, correspondente à fundação do país e da 

nacionalidade; o ano de 1640 que marcara a recuperação da independência 

temporariamente perdida e o ano de 1940 que assinalava a reafirmação da nacionalidade; 

ou seja, celebravam-se simultaneamente o ano do nascimento, o ano do renascimento e o 

ano apoteótico do ressurgimento431. 

 Raul Xavier executou um baixo-relevo, a ser integrado no Pavilhão da 

Independência (fig. 182), desenvolvendo uma encenação em torno da Batalha de 

Aljubarrota. Tratava-se de uma série de seis painéis monumentais, em baixo-relevo, 

destinados a glorificar o fundador da Dinastia de Avis, enaltecendo a vitória da armada 

portuguesa, imagem da nação. Inspirando-se na escultura clássica grega432 o escultor 

compôs uma narrativa escultórica, construída para cobrir uma parede circular com 252 m2, 

executada ao longo de três meses consecutivos, consumiu cerca de três toneladas de 

                                                           
431 ACCIAIUOLI, Margarida – Op. Cit., p. 107. 
432 Emile SCHAUB-KOCH cita o Tesouro de Siphnos, o templo construído pelos habitantes da ilha jónica de 
Sipnhos, destacando o friso que retrata o combate dos Deuses e dos Gigantes como uma referência 
inspiradora para Raul Xavier, que certamente conhecia esta obra - cf. SCHAUB-KOCH, Emile – Raul 
Xavier. Sculpteur Portugais. Lisboa: Tipografia Ideal, 1957, pp. 34-35. 

   

   

fig. fig. fig. fig. 179179179179  Guia oficial da 
Exposição do Mundo 
Português 
Capa, 1940 
MSMS/DIV-958 

 

fig. fig. fig. fig. 180 180 180 180  Guia oficial da 
Exposição do Mundo 
Português 
Contracapa, 1940 
MSMS/DIV-958 

fig. fig. fig. fig. 181 181 181 181  Guia oficial da 
Exposição do Mundo 
Português 
fl. 3 – Pavilhão da Independência,  
MSMS/DIV-958 
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material433. O baixo-relevo da Batalha de Aljubarrota (fig. 183) é considerado uma das 

obras-primas da autoria do escultor. 

 Marques da Silva descreve a visita ao Pavilhão da Independência, referindo-se 

especificamente à Sala Aljubarrota e ao painel de Raul Xavier: +o segundo [pavilhão] o 

que / mais me interessou foi / a sala Aljubarrota / que consta d’uma sala / circular em 

volta da qual reina em torno um / grande baixo relevo / de Raul Xavier. / Escultura 

vibrante, ex / pressiva e animada. / É o melhor que tenho visto (…)434. Curiosamente foi 

uma das peças mais apreciadas pelo público, considerada o que de melhor se podia 

encontrar em toda a exposição435. 

 Esta referência às notas de Marques da Silva constitui um caso isolado no conjunto 

dos seus apontamentos, exatamente pelo seu caracter excecional, mas também por ser 

revelador de uma apreciação face a um artista português, achámos de toda a justiça e 

interesse a sua menção neste texto. 

 No entanto não chegámos a qualquer forma de conclusão a partir deste comentário, 

exceto sobre a sua capacidade de observação que já sabíamos ser apurada, e o sentido 

crítico, inerente, por natureza, à sua formação de arquiteto, onde a solicitação constante 

                                                           
433 AREIAS, Mário – Raul Xavier. Escultor – Medalhista. Lisboa: Editorial Império, 1955. pp. 27-28. 
434 SILVA, José Marques da - Agenda Diaria. 1940. (FIMS/ MSMS/ 1189.26), Quarta-feira, 27 de 
Novembro de 1940.  
435 Uma sala circular de arranjo cuidado fazia reviver, num baixo relevo de Raúl Xavier, “que lhe veste as 
paredes de ponta a ponta”, a batalha de Aljubarrota. Esta larga representação, “movimentada e vibrante”, 
tinha “composição desusada”, embora com “óptimos grupos e volumes”, “expressões e distribuição de 
contrastes em todo o pano do muro”, como então se assinalou, chegando mesmo a defender-se que era “bela 
para se repetir em padrão comemorativo”. Considerada uma das melhores salas do conjunto arquitectural e 
decorativo (…) - cf. ACCIAIUOLI, Margarida – Op. Cit. pp. 147-148; Adriano de Guzmão referia a 
propósito deste baixo-relevo: Frizo movimentado, com suavidades e larguezas de modelação de medalha 
antiga, desenrolado ao estilo de velha tapeçaria. Cit. por AREIAS, Mário – Op. Cit., p. 28. 

  

    

fig. fig. fig. fig. 182182182182 Exposição do Mundo Português 
Pavilhão da Independência 
Fotografia p/ b 

 

fig. fig. fig. fig. 183 183 183 183 Batalha de Aljubarrota 
Raul Xavier, 1940 
Baixo-relevo 
Pavilhão da Independência 
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para decidir e escolher, sobre os métodos e a linguagem, sobre as formas e o espaço, sobre 

os critérios de exclusão ou inclusão, determinam forçosamente a elaboração de um 

raciocínio crítico. 

 Outro dos argumentos que confluem para o nosso entendimento, de que a coleção 

FIMS não se tratava de uma coleção, à luz da época, desenvolve-se também a partir da 

leitura das agendas e cadernos de apontamentos. Nessa leitura, progressivamente fomos 

percebendo que o investimento económico da família, e também aqui trata-se de uma 

herança familiar que Marques da Silva assimilou, se dirigia, de forma prioritária, para os 

bens imóveis ou para títulos de tesouro ou outras aplicações financeiras, pelo que tudo 

resto seria entendido como secundário. 

 Sendo o ato de colecionar, tendencialmente um comportamento obsessivo, 

pensamos que seria natural encontrar um número mais significativo de registos que 

ilustrassem essa procura de obras, mas de facto, são muito pontuais, e reduzidas as 

referências encontradas. 

 A coleção de pintura da FIMS divide-se claramente em dois segmentos, a do retrato 

e a da paisagem, estabelecendo como que uma dicotomia entre o formal e o informal, entre 

o registo objetivo e o subjetivo. Não a subjetividade de interpretação livre da paisagem, na 

verdade são registos naturalistas, fidedignos à realidade a que se reportam, mas são 

subjetivos pela tomada de cena, pela escolha do autor, que não se restringe aos 

formalismos inerentes à construção da pintura do retrato.  

Cada um dos quadros é uma janela, que informa sobre o tema recortado à realidade, 

mas também sobre o olho do pintor que escolhe o enquadramento da paisagem, que se 

apresenta diante dos seus olhos, e nesse sentido, não obstante o mimetismo com a realidade 

há uma manipulação subjetiva na forma como o pintor constrói a sua encenação. 

 Quando procuramos pontos de contato ou afinidades que possam relacionar o 

arquiteto com os pintores, os outros pintores, compreendemos rapidamente que se trata de 

um conjunto de autores contemporâneos ao arquiteto. Personagens que, de alguma forma, 

se cruzaram com ele em algum momento da sua vida, quer enquanto estudante, quer como 

professor, quer como arquiteto, à exceção de Malhoa e de Carlos Reis, os restantes autores 

pertencem a um ciclo familiar.  
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 Por outro lado revemos uma predominância de uma linguagem comum a todas as 

pinturas, para lá dos naturalismos, referem-se na sua grande maioria a paisagens ou aos 

seus habitantes, em registos que expressam individualidades ou modulações próprias da 

maneira de fazer de cada artista. 

 Muitas destas pinturas são quadros de pequenas dimensões, salientando a sua 

portabilidade e a condição de corresponderem a registos executados ao ar-livre.  

 Marques da Silva, enquanto pintor-aguarelista, era também um pintor de ar-livre, 

expresso nas cinquenta aguarelas que se encontram identificadas, nesta Tese, como sendo 

da sua autoria, percorrendo muitas vezes os mesmos caminhos; por paisagens construídas, 

por lugares familiares, por paisagens habitadas, pesquisando de uma forma muito objetiva, 

ou operativa, nos casos das pesquisas arquitetónicas, ou dos lugares visitados, em que 

interessava registar aspetos específicos e precisos.  

 Mas, nessas aguarelas, encontramos também o registo mais contemplativo e 

descomprometido, de desfrute e gozo pessoal pelo prazer de observar determinada visão, 

num registo mais espontâneo. A conotação da palavra espontaneidade remete para 

espontâneo, sobre aquilo que não é forçado, que é feito de livre vontade. O que se realiza 

por si só e sem causa aparente, que não é provocado. 

 Pensamos então, primeiro na palavra colecionador porque há uma mensagem 

subjacente, o arquiteto nas suas aquisições e escolhas foi reunindo um conjunto de 

pinturas, e é nesse gesto de recolha, apenas, que revemos a palavra colecionador, para 

identificar a ação de reunir.  

 À palavra colecionador associamos outra: espontâneo. Colecionar é um ato 

voluntário que leva à construção de uma coleção, começa sempre de forma espontânea, e 

nesse sentido, ela existe pela vontade do colecionador. Estabelece-se então uma relação 

entre a coleção e o colecionador. Relação que se inicia no ato da seleção, da procura, 

porém, as razões que levam a colecionar são sempre subjetivas, e são inerentes ao ser 

humano. Deste modo, é do nosso entendimento que as escolhas de Marques da Silva 

fundamentam-se nos afetos e nas afinidades, sendo estes o fatores que justificam a sua 

coerência e coesão, enquanto coleção.  
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 Uma afinidade que revemos entre o arquiteto pintor e os pintores, numa 

familiaridade de imagens que se estabelece entre o núcleo de pintura e o das aguarelas. 

Pressente-se nesta recolha uma vontade de aprender e de conhecimento sobre o modo de 

fazer e ver, que informa, de certa forma, a elaboração das aguarelas. 

 As escolhas do arquiteto, para além dos afetos, representam a criação de 

conhecimento; podem servir de estudo, em ver como o outro desenvolvia a técnica, a 

temática, um interesse no modo de fazer do outro. 

 Lembramo-nos de algumas aproximações comuns; por exemplo nas aguarelas de 

Marques da Silva, aquelas que retratam os habitantes das paisagens, as gentes de um minho 

à beira rio ou das romarias, em registos que se aproximam das pinturas de Veloso Salgado, 

na sua recriação dos camponeses minhotos.  

Revemos o paralelismo entre as paisagens fluviais e marinhas dos pintores e a 

recorrência da temática da água no arquiteto. São referências cruzadas que vamos 

estabelecendo, à força de ter visto e revisto, vezes sem conta, os lugares e as gentes 

plasmados em cada tela e aguarela. É, provavelmente, uma sensação, esta familiaridade 

que percorre as aguarelas e as pinturas, em cruzamentos de influências e de sugestões de 

temas. Sensação essa, que se evidencia desde a observação das obras, e como tal, é 

necessário empreender na viagem pelas imagens para a compreender. 

 Então o colecionador espontâneo é este que se move por impulso, por uma pesquisa 

contemplativa, mas sobretudo intencionada na criação de um corpo de conhecimento. O 

vínculo que o arquiteto estabelece com a sua coleção estabelece-se por caminhos indiretos, 

por imediações simbólicas, expressos nas suas imagens, nas suas aguarelas.  

A pintura para Marques da Silva, é no nosso entender, o campo da subjetividade, 

tanto a sua pintura como a do outro. Opondo a formalidade da arquitetura, que responde a 

códigos e a regras de execução, a diagramas compositivos especializados e específicos, à 

informalidade da pintura do ar-livre.  

 A coleção de pintura da FIMS, nos seus registos de paisagem espelha-se nas 

aguarelas, e o arquiteto nos autores, na procura de um modo de fazer e de contemplar.  

 Este núcleo de pinturas poderá ser entendido, hoje, como uma coleção, na realidade 

reporta-se a um período preciso da história da arte, do naturalismo e dos seus epígonos, 
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apresentando por isso um interesse acrescido como testemunho de uma geração de artistas 

e de um modo de fazer. À luz da época, e colocando-nos no papel do arquiteto que 

recolheu as obras, se é que isso é possível, não seria um colecionador autêntico. Seria antes 

um colecionador espontâneo como gesto artístico, materializando a tradução de uma teia 

de afetos, quer pelos autores, quer por uma temática, que era cara ao arquiteto, patente nas 

aguarelas da sua autoria. 

 A coleção de pintura da FIMS, apenas e só poderá ser entendida enquanto coleção, 

quando associada à figura do arquiteto Marques da Silva – um colecionador espontâneo 

como gesto artístico. 
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Considerações Finais 
 

Da cultura de primazia do desenho, veiculada pela formação do arquiteto em ambas 

escolas, Porto e Paris, Marques da Silva herdara uma forma de projetar assente no desenho 

como forma fundamental. O desenho em Marques da Silva é estrutural, e estruturador. 

Estruturador do espaço mas também de pensamento, essa é uma lição que o arquiteto irá 

passar para os seus discípulos e que dará continuidade à importância conferida ao desenho 

nas Belas Arte do Porto. Das suas raízes, até à herança consolidada e concretizada pelo 

ensino na arquitetura, naquela que viria a ser conhecida como a Escola do Porto, onde o 

desenho continua a ser uma disciplina fundadora e organizadora do pensamento do 

arquiteto. Esta herança, ou este percurso até á atualidade, foi sendo concretizado por vários 

protagonistas, mas tem em Marques da Silva um dos seus mentores. 

O desenho surge então no percurso do arquiteto sob diversas formas e utilizações, 

desde o projeto de arquitetura, expresso nos esquissos, na pesquisa enquanto ferramenta de 

trabalho, mas também numa versão mais lúdica, expressa nas suas aguarelas, ou nas 

incursões que o arquiteto realizou noutros domínios como a ilustração. 

O desenho exprime-se também de forma particularmente evidente no ornamento 

como forma de individualizar a sua arquitetura e dotá-la de significado, à luz de uma visão 

historicista e eclética. 

A aprendizagem do arquiteto assente na formação nas três artes, veiculando um 

domínio da criação artística em valências diversificadas, constitui um dos argumentos para 

a aproximação entre o arquiteto e os artistas plásticos. 

A colaboração de alguns artistas que integram o elenco da coleção de pintura da 

FIMS, em obras da autoria de Marques da Silva, lembrando a colaboração de José de Brito 

e de Acácio Lino, na decoração do teto do Teatro de São João, no Porto, ou a pintura dos 

frisos de Abel Cardoso, na Sociedade Martins Sarmento, traduz de um entendimento da 

arquitetura de um modo integrador, transversal a todas as artes. Lembramos ainda a 

colaboração com os escultores ou com os estucadores de gesso, que ampliam 

substancialmente o conjunto das colaborações artísticas que Marques da Silva procurava 

para integrar a sua arquitetura. 
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Esta forma de conceber a arquitetura, devedora da sua formação beauxartista, é 

manifestamente uma demonstração de admiração e respeito pelo trabalho do artista. Esta 

cumplicidade e respeito mútuo é, no nosso entender, uma das razões do sucesso das suas 

obras de arquitetura, mas também da familiaridade do arquiteto com a comunidade 

artística, de e para além da arquitetura.  

Daqui deriva uma maior consciencialização do modo de fazer, aliada à sua 

arquitetura beauxartista de exaltação dos valores plásticos, na escolha dos materiais, das 

cores e do ornamento. O arquiteto estabelece assim uma espécie de simbiose das diversas 

áreas disciplinares e das especialidades ligadas à construção, mas também às artes 

plásticas, que lhe vai granjear o respeito da classe artística. É nessa interligação que 

pensamos residir também esse gesto de apreciação das obras de arte, que vinha somando 

no conjunto de pinturas pertencente à sua esfera privada. 

 A coleção de pintura da FIMS refere-se a um núcleo de artistas contemporâneos do 

arquiteto, associados e derivados da cultura naturalista, com representantes de várias 

gerações naturalistas. Desde a primeira geração naturalista, onde incluímos Marques de 

Oliveira, José de Brito, José Malhoa, José Júlio de Sousa Pinto e João Augusto Ribeiro. 

Contemplando alguns autores da segunda geração, onde encontramos Carlos Reis, José 

Veloso Salgado ou Aurélia de Sousa, indo de encontro aos seus epígonos. 

 O processo de formação da coleção de pintura FIMS, ao contrário do que se 

pensava inicialmente, que derivaria, na sua maior parte, da herança da família Lopes 

Martins, confirmou-se que, na realidade, se trata de um conjunto reunido, quase na íntegra, 

pelo arquiteto Marques da Silva. 

 Sendo também uma história familiar, é necessário referir que o casamento de 

Marques da Siva com D. Júlia Lopes Martins, realizado em 1901, cederia passagem à 

entrada do arquiteto Marques da Silva no seio familiar dos Lopes Martins. Uma família da 

alta burguesia, residente na cidade do Porto, mas originária de Barcelos, que integrava nos 

seus hábitos de vivência a cultura artística, explícita na formação artística dos elementos 

mais novos, nomeadamente das meninas, sendo que uma delas, Catarina Lopes Martins, 

teria sido discípula de Marques de Oliveira. O estímulo da cultura artística manifestava-se 

de igual modo no hábito de frequentar as salas de exposições, adquirindo algumas obras de 
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arte. Um gosto que certamente transitará para Júlia Lopes Martins, de forma direta, e que 

provavelmente reforçou a ligação do arquiteto a um determinado ciclo social, partilhando 

afinidades e hábitos culturais. 

 Com a morte de Amélia Lopes Martins, em 1943, instaurado o processo de 

partilhas e divisão de bens, verificou-se que Júlia Lopes Martins será herdeira de alguns 

quadros, sete pinturas no total, que viriam a integrar a atual coleção de pintura da FIMS. 

Ainda assim, a partir das anotações encontradas relativas ao processo de partilhas, 

verificamos que estes quadros são o resultado de uma escolha, estes foram os quadros 

escolhidos por Júlia Lopes Martins, certamente com a avaliação e aprovação do arquiteto, 

para permaneceram na posse do casal. Portanto do conjunto das 54 pinturas que formam 

esta coleção, a que associamos 9 aguarelas de autoria diversa, verificamos que apenas uma 

pequena parte transitou por via da herança de Amélia Lopes Martins, remetendo para o 

arquiteto a responsabilidade pelas restantes obras. 

 Apesar do número reduzido de obras que derivaram do núcleo Lopes Martins, a 

existência das pinturas no seio daquela família, denunciavam um hábito cultural e social 

cultivado pela família Lopes Martins. 

Verificou-se que, entre as pinturas que foram partilhadas para outros herdeiros, e as 

que foram vendidas no mercado artístico, a coleção Lopes Martins seria mais extensa. Pelo 

que conseguimos apurar e refletir após a execução desta Tese, os autores contemplados 

pelo núcleo Lopes Martins, anterior ao processo das partilhas, inscrevem-se no ciclo do 

naturalismo, o que não constituiria uma novidade na caracterização da coleção FIMS, mas 

representaria, com certeza, uma diferença na sua expressividade e afirmação. Falamos de 

autores como José Campas, Sofia Martins, João Augusto Ribeiro, Sousa Pinto, Cândido da 

Cunha ou Marques de Oliveira, sendo estes os que estão referidos nos vários registos e 

listagens a que tivemos acesso, cujo conteúdo já foi apresentado e discutido ao longo desta 

Tese. Consideramos portanto que possam existir ainda autores e exemplares que, não 

estando registados, integraram este conjunto.  

Muitos dos autores, acima citados, seriam reincidentes no conjunto reunido por 

Marques da Silva, contudo no caso de José Campas seria uma novidade. 
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Ainda que a coleção de pintura tenha os seus antecedentes na família Lopes 

Martins, nomeadamente com os retratos, mas também com outras obras de caracter mais 

contemplativo, a verdade é que a coleção que hoje se nos apresenta é, quase integralmente, 

uma escolha do arquiteto José Marques da Silva, quer pelos exemplares que foram sendo 

reunidos e adquiridos por si, quer por ter sido o responsável pela manutenção de algumas 

das obras do núcleo Lopes Martins, como resultado de uma escolha, aquando do processo 

de partilhas.  

Nessa sequência, desde o processo de partilhas que constitui o momento chave na 

construção das origens da coleção de pintura da FIMS, encontrámos alguns agentes que 

prestaram assessoria a Marques da Silva, no processo de compra e venda dos quadros, 

falamos de Abel de Moura e de Júlio de Pina, como assessores imediatos, mas também de 

outros agentes que participaram no processo como João Couto, Vasco Valente, Fernando 

Mardel, a propósito da avaliação, e tentativa de venda, de um quadro de temática religiosa 

– Calvário, herança dos Lopes Martins, que acabaria por ser adquirido pelo próprio 

arquiteto. 

Este episódio, bem como a ligação a Marques de Abreu e às suas publicações 

dedicadas à divulgação da arte portuguesa, onde encontrámos reproduzidas algumas das 

obras da coleção de pintura da FIMS, revelaram uma faceta de Marques da Silva, que na 

realidade conhecia os contornos do mercado artístico e que veiculava, deste modo, uma 

relação mais interativa, do que aquela que inicialmente pensávamos. 

Considerando as obras herdadas de Amélia Lopes Martins, os quadros oferecidos 

ao arquiteto, e os retratos que foram produzidos por encomenda, obtemos um conjunto que 

representa cerca de metade do total das pinturas do núcleo da FIMS. Quer isto dizer que, 

na realidade, estimamos que a outra metade corresponde às obras que foram adquiridas por 

Marques da Silva. 

O Salão Silva Porto assume um papel central neste percurso de reconhecimento da 

coleção de pintura da FIMS. Encontrados alguns registo que testemunham a compra de 

algumas obras pelo arquiteto, naquele local, e pensando nos registos das agendas, ou nos 

catálogos existentes na biblioteca do arquiteto, podemos dizer, que o arquiteto e os seus 

familiares eram frequentadores assíduos do Salão Silva Porto. Do mesmo modo é nossa 
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convicção que uma parte significativa do conjunto das pinturas, adquiridas pelo arquiteto, 

terá sido comprada naquela sala comercial. 

A coleção de pintura da FIMS remete para um conjunto de naturalismos, não deixa 

contudo de assinalar as modulações próprias de cada artista, revela em muitos dos autores 

processos de contágio e permeabilidades diversas do naturalismo.  

O núcleo social e cultural onde Marques da Silva e a família estavam integrados, 

referenciava-se especificamente num gosto artístico tendencialmente conservador e 

tradicionalista. O naturalismo agradava particularmente a esta elite burguesa da cidade do 

Porto. O Salão Silva Porto consolidaria o mercado artístico seguindo esta tendência social 

e cultural, onde se inseriam os potenciais compradores, contribuindo também, 

decisivamente, para a persistência do naturalismo por um longo período na história da arte 

portuguesa.  

O naturalismo surge desde os ensinamentos de Silva Porto e de Marques de 

Oliveira, nas últimas duas décadas do séc. XIX, e prolonga-se pelo século XX, 

persistentemente, cobrindo a primeira metade do séc. XX, aproximadamente. 

Muitos dos autores que integram a coleção de pintura da FIMS, foram amigos 

pessoais de Marques da Silva, colegas da Escola Portuense de Belas Artes, ou estudaram 

com ele nos períodos de formação, quer no Porto, quer em Paris.  

Do retrato à paisagem. Memórias afetivas e operativas do arquiteto Marques da 

Silva exprime, por isso, também a teia de afetos e afinidades que envolvem a composição 

da coleção de pintura da FIMS. O título desta Tese assume um determinado 

convencionalismo que nada mais aspira que uma comunicação simples, objetiva e limpa, 

de apreensão imediata para o leitor, o leitor da Tese, mas também para o leitor da coleção 

de pintura.  

A um primeiro nível refere-se exatamente ao que se lê, um conjunto de pinturas que 

tem por temas dominantes o retrato e a paisagem. A um segundo nível reveste-se de uma 

maior complexidade, mas constitui igualmente um esforço de aproximação àquele que 

consideramos ser o sentido de leitura essencial para esta coleção.  

O retrato como representação, pintado e construído para transmitir uma imagem 

ostensiva de um determinado estatuto social, uma imagem construída que representasse da 
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melhor forma os primeiros proprietários do Palacete da Praça do Marquês de Pombal, 

gente do campo (Barcelos) que havia feito fortuna e que teve aqui a sua casa de sonho, ou 

o seu sonho de poder, materializado numa casa ostensiva, que se impunha (impõe) no 

contexto urbano onde estava inserida.  

E, por outro lado, o retrato que ilustrasse a ascensão de um arquiteto moderno, que 

contribuiu fortemente para a alteração da fisionomia da cidade do Porto. Um retrato 

representativo da sua condição e do seu estatuto. É curioso verificar que a transição entre 

casas ilustra uma vontade da construção de uma imagem de poder.  

Após a construção do edifício das Quatro Estações1, primeira residência de 

Marques da Silva e da sua família, o arquiteto muda para a casa n.º 44 da Praça do 

Marquês, para a sua Casa-Atelier, em 1916 já se encontravam a viver ali. Desenhada de 

raiz para ser o seu atelier e a sua residência privada, a Casa atelier traduz, por oposição ao 

Palacete, à casa n.º44 da Praça do Marquês de Pombal, um caracter muito mais reservado e 

intimista. Não obstante a ostentação decorativa dos elementos que caracterizam a Casa- 

Atelier, a casa vive muito mais sobre o jardim, e menos sobre a rua. É de assinalar o 

desenho que existe na FIMS, executado por Marques da Silva, onde o detalhe conferido ao 

desenho e à extensão do próprio jardim imaginado2, enfatizam, de facto, essa vontade de se 

voltar para dentro, por oposição ao movimento da rua. Há uma vontade clara de interação 

com a natureza envolvente.  

Não esqueçamos que Marques da Silva é responsável pela implementação do 

elemento arquitetónico bow window no vocabulário da arquitetura portuguesa. Esse 

elemento não traduz, claramente, a vontade de contacto com o exterior? E de deixar que o 

exterior interaja com interior? Não se constrói deliberadamente um veículo privilegiado de 

contacto com a exterior? A própria pintura, e a invenção do quadro, não é uma vontade de 

fixar, plasmar a imagem da janela sobre o exterior?  

Em 1943, a morte de Amélia Lopes Martins, determina a inventariação e partilha de 

bens, deixando por definir o destino a conceder à Casa n.º 44. O arquiteto Marques da 

                                                           
1 Primeira residência desenhada e construída com essa finalidade. Pensamos que o arquiteto tenha habitado 
na Rua de Santa Catarina, numa fase imediatamente anterior ao Edifício das Quatro Estações, às Carmelitas. 
2 Para (re)ver o desenho do jardim de fruição – cf. CARDOSO, António – O Arquitecto José Marques da 

Silva e a arquitectura no *orte do País na primeira metade do séc. XX. Porto: FAUP Publicações, 1997, p. 
571. 
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Silva, alegadamente, compra para si o referido Palacete, mudando-se para lá. Ainda que a 

tenha habitado apenas nos dois anos subsequentes a 1945, até à sua morte em 1947, há, no 

nosso entender, uma vontade clara, ou necessidade, de consolidar uma imagem construída 

com base na sua exposição pública, quer enquanto arquiteto da cidade, quer como 

professor e diretor da Escola de Belas Artes do Porto. Há uma consciência da importância 

da imagem e dos atributos necessários à sua consolidação.  

A existência do arquiteto oscilará sempre entre estes dois polos, uma face pública, 

de poder, e uma face íntima, de evasão. A própria coleção de pintura traduz, no nosso 

entender estas duas facetas de forma clara. A dicotomia retrato / paisagem é reveladora 

dessa condição. Esta ideia resulta mais evidente e reforçada quando nos debruçamos sobre 

a coleção de aguarelas, as que são da sua autoria. As aguarelas constituem em muitos casos 

as memórias operativas, quando se referem a registos de análise de lugares e de 

arquiteturas, quando registam impressões de viagens, documentando o que ia conhecendo, 

ou quando serviam de apoio à elaboração dos cartazes, ou das ilustrações.  

No entanto em grande parte dos exemplares de aguarela verifica-se uma 

dominância de pura contemplação, um registo de imagens que podem ser interpretadas 

como uma fuga, a evasão a uma exposição pública intensa, um registo mais intimista que 

assenta essencialmente sobre o tema paisagem. E aqui encontramos de novo o paralelismo 

com a coleção de pintura FIMS, as suas opções pessoais na construção das aguarelas 

estabelecem muitos pontos de contacto com as opções dos pintores escolhidos para 

pertencerem ao seu universo pessoal. Em muitos casos, são amigos e colegas do arquiteto, 

mas não deixam de ser pintores talentosos com obras intensas, que não são indiferentes a 

quem os possui, e com os quais pensamos que o arquiteto procurava inspiração e 

conhecimento sobre o modo de fazer. Esta é a relação que acreditamos ter existido entre 

Marques da Silva e aquelas pinturas. Daqui decorre que referimo-nos a Marques da Silva 

como um colecionador espontâneo, mas retiramos à palavra espontâneo qualquer 

conotação que possa ter com casualidade ou coincidência, ou até mesmo de indiferença. 

Tomamos aqui a palavra espontâneo por aquilo que tem de natural, ou seja as opções do 

arquiteto pela aquisição de determinada obra, no nosso entender são naturalmente 

assumidas por uma vontade que se aproxima da sua intenção no que respeita à sua própria 
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produção pictórica, no que diz respeito às suas aguarelas, aos seus desenhos de ilustração. 

O seu universo visual partilhava de pontos de vista similares ao dos seus pintores. 

 Esta Tese constrói-se num movimento contínuo, acionada pelo olhar de dentro, 

centrado nas imagens - o epicentro desta viagem. Do interior para o exterior, assume-se um 

olhar de fora, que analisa e detalha a formação do arquiteto para assimilar a compreensão 

do autor no gesto de recolha das pinturas. O movimento contínuo estrutura e interliga um 

ao outro, o arquiteto ao núcleo das pinturas, este olhar entre estabelece-se como as 

ramificações e conexões que, derivadas do epicentro consolidam a compreensão da 

viagem. 
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BIBLIOGRAFIA  
 
FONTES Iconográficas 
 
Fundação Instituto Arquitecto José Marques da Silva (FIMS) 

P. Núcleo de Pintura 

 54 pinturas – ANTÓNIO JOSÉ DA COSTA - Natureza-morta (n. dat.). JOÃO MARQUES DA 

SILVA OLIVEIRA (7 pinturas) – Canal de Veneza (1877); Retrato de António F. Oliveira (1893); 

Retrato de Catarina Lopes Martins (1898); Águeda (1902); Retrato de José Lopes Martins (1905); 

Retrato de José Lopes Martins. Busto (c. 1905); Praia da Póvoa (n. dat.). JOSÉ DE BRITO – Retrato de 

Maria José Marques da Silva (1916). JOSÉ MALHOA – Cabeça de mulher (1908); JOSÉ JÚLIO DE 

SOUSA-PI*TO – Lavadeiras no riacho – Cenas da Bretanha (n. dat.). JOÃO AUGUSTO RIBEIRO 

(2 pinturas) – Cabeça de estudo (n. dat.); A barca (n. dat.); CARLOS REIS – Fábrica Antiga do Prado. 

Lousã (1915). JOSÉ VELOSO SALGADO (9 pinturas) – Retrato de José Marques da Silva (1890); 

Retrato de José Marques da Silva. (n. ass. e n. dat.); Cabeça de bretã (1891); Autorretrato (n. ass. e n. 

dat.); Paisagem com arquitetura (1907); Cabeça de estudo (1913); Figura de camponês (1913); Figura 

de camponesa (1913); Retrato de Maria Rosa Marques (n. dat.). CÂNDIDO DA CU*HA – Paisagem 

(1904). AURÉLIA DE SOUSA (2 pinturas) – Paisagem com arquitetura (n. ass. e n. dat.); Bébe e Lilita 

(n. dat.). CATHARINA LOPES MARTI*S (2 pinturas) – Cabeça de estudo (1893); Cabeça de velho 

(1894). EDUARDO AUGUSTO FERREIRA DE MOURA – Retrato de José Marques da Silva (1909). 

JÚLIO RAMOS – Caminho sob ramadas (ant. 1936). SOFIA MARTINS DE SOUSA – À sombra 

(1906). ABEL CARDOSO (2 pinturas) – Impressão. No Ave (1912); As Ondas. Cabedelo (1917). 

ACÁCIO LI*O (3 pinturas) – Figura mítica Baco (1908); Paisagem marítima (1927); Paisagem (1936). 

JOAQUIM LOPES (2 pinturas) – Retrato de homem (1939); Retrato de José Marques da Silva (1947). 

HEITOR CRAMEZ – Lavadeiras. Corgo (1924). ANTÓNIO FERREIRA DA COSTA – Retrato de 

José Marques da Silva (1936); Poveiro (1936). BRUNO ALVES REIS – Paisagem (1941). JOSÉ 

CO*TE*TE – Marinha (1934). ANTÓNIO COELHO DE FIGUEIREDO – Paisagem (1940). B. 

ME*EZES (3 pinturas) – Menino com jarro de barro (1951); Marinha. Leça da Palmeira (1951); 

Paisagem com casario (n. ass. e n. dat.). AUTOR DESCONHECIDO (6 pinturas) – Crucifixão (finais 

séc. XVI); Menino com os objetos do martírio (finais. séc. XVII); Alegoria. Motivo arquitetónico (n. 

dat.); Paisagem (n. dat.); Cabeça de estudo (n. dat.); Cabeça de estudo (n. dat.) 

 

A. Núcleo de Aguarela  

59 aguarelas - JOSÉ DE BRITO - Paisagem (n. dat.). JOSÉ MARQUES DA SILVA (50 aguarelas) - 

Paisagem com arquitetura (1900); Fonte de S. Silvestre. Bussaco (1908); Quinta da Torre. Barcelos 

(1909); Manhente (1909); Rio Côvo. Barcelos (1910); S. Ambrogio (1911); Certosa di Pavia (1911); 

Vaticano-Pateo do Belvedére (1911); S. Marco: Venezia (1911); S. Vitale (1911); Águas Santas (1913); 

Rio Cávado (1916); Cruzeiro da Piedade. Vila Praia de Âncora (1945); Paisagem com arquitetura (cb. 

ass. e n. dat.); Paisagem com arquitetura (cb. ass. e n. dat.); Paisagem (cb. ass. e n. dat.); Romaria de S. 

Torcato (cb. ass. e n. dat.); Paisagem com arquitetura (cb. ass. e n. dat.); Paisagem com arquitetura (cb. 
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ass. e n. dat.); Paisagem fluvial (cb. ass. e n. dat.); Paisagem com arquitetura (cb. ass. e n. dat.); 

Camponesa com junta de bois (cb. ass. e n. dat.); Cruzeiro (cb. ass. e n. dat.); Paisagem com arquitetura 

(cb. ass. e n. dat.); Casa do Tio Macieira. Barcelos (cb. ass. e n. dat.); Moinho de St.ª Eugénia. Barcelos 

(cb. ass. e n. dat.); Pormenor de arquitetura (cb. ass. e n. dat.); Paisagem fluvial (cb. ass. e n. dat.); 

Romaria de S. Torcato (cb. ass. e n. dat.); Paisagem com arquitetura (cb. ass. e n. dat.); Paisagem fluvial 

(cb. ass. e n. dat.); Paisagem fluvial (cb. ass. e n. dat.); Paisagem (cb. ass. e n. dat.); Marinha (cb. ass. e 

n. dat.); Paisagem com arquitetura (cb. ass. e n. dat.); Moinhos no rio Côvo. Barcelos (cb. ass. e n. dat.); 

Paisagem com arquitetura (cb. ass. e n. dat.); Quinta da Torre. Barcelos (cb. ass. e n. dat.); Criança 

sentada (cb. ass. e n. dat.); Mulher com criança (cb. ass. e n. dat.); Paisagem com arquitetura (n. ass. e n. 

dat.); Paisagem (n. ass. e n. dat.); Paisagem com arquitetura (n. ass. e n. dat.); Paisagem fluvial (n. ass. e 

n. dat.); Paisagem com arquitetura (n. ass. e n. dat.); Paisagem com arquitetura (n. ass. e n. dat.). 

Paisagem fluvial (n. ass. e n. dat.); Criança a tocar tambor (n. ass. e n. dat.); Paisagem com arquitetura 

(n. ass. e n. dat.); Fortaleza de Santiago. Viana do Castelo (n. ass. e n. dat.). JOAQUIM LOPES - 

Lavando sardinha (1929). JOSÉ DE BRITO SOBRI*HO - Lavadeiras (1911). ANTÓNIO CRUZ (5 

aguarelas) – Porto (1935); Porto (1935); Porto (1936); Porto (1937); Porto (1955). B. ME*EZES – Sé 

do Porto (n. dat.). 

1 aguada - JOSÉ MARQUES DA SILVA – Arraial dos Chãos (cb. ass. e dat. c.1905) 

 

D. AL Núcleo de Desenho - Atelier Laloux – formação de desenho 

10 desenhos - JOSÉ MARQUES DA SILVA (10 desenhos) - Desenho de Ornamento (1891); Estudo 

pelo antigo. Marcellus (1891); Estudo pelo natural. Académia/ figura masculina (1891); Estudo pelo 

natural. Académia/ figura masculina (1892); Estudo pelo antigo. Fauno com cabrito (1892); Estudo pelo 

natural. Académia/ figura masculina (1892); Estudo pelo antigo. Vénus de Milo (1892); Estudo pelo 

natural. Académia/ figura masculina (1893); Estudo pelo natural. Académia/ figura masculina (1894). 

 

D. I.CST Núcleo de Desenho – Ilustração. Cartazes Romaria de São Torcato  

9 desenhos - JOSÉ MARQUES DA SILVA - Romaria de São Torcato. Estudo para cartaz (1898); 

Romaria de São Torcato. Estudo para cartaz [1910]; Romaria de São Torcato. Estudo para cartaz 

[1910]; Romaria de São Torcato. Estudo para cartaz (1921); Romaria de São Torcato. Estudo para 

cartaz (1925); Romaria de São Torcato. Estudo para cartaz (n. dat.); Romaria de São Torcato. Estudo 

para cartaz (n. dat.); Romaria de São Torcato. Estudo para cartaz (n. dat.); Romaria de São Torcato. 

Estudo para cartaz (n. dat.). 

3 cartazes - JOSÉ MARQUES DA SILVA - Romaria de São Torcato (1910); Romaria de São Torcato 

(1921); Romaria de São Torcato (1923). 
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D. I. HAG Núcleo de Desenho – Ilustração. Homenagem a Almeida Garrett  

3 desenhos - JOSÉ MARQUES DA SILVA - Homenagem a Almeida Garrett. Estudo (c. 1902); 

Homenagem a Almeida Garrett. Estudo (c. 1902); Homenagem a Almeida Garrett. Estudo (c. 1902); 

1 bilhete-postal - JOSÉ MARQUES DA SILVA - Homenagem a Garrett (1902). 

 

Venerável Irmandade de *ossa Senhora da Lapa do Porto (VI*SL) 

1 pintura – JOÃO MARQUES DA SILVA OLIVEIRA – Retrato de José Lopes Martins (c.1905) 

 

Museu da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (MFBAUP) 

1 pintura – JOAQUIM LOPES – Retrato de José Marques da Silva (1941)1 

 

Arquivo Histórico do Porto (AHP) 

41 bilhetes-postais – ARANHA, Lucília [et al.] - Homenagem a Garrett. 1902. Collecção de 

bilhetes postaes. [Porto]: Atheneu Comercial do Porto, 1902.  

Ilustrações de: Júlia MOLARINHO; Margarida COSTA; Teixeira LOPES (Pai); Roque GAMEIRO; 

Isaías NEWTON; Júlio COSTA; Teixeira LOPES; Fernandes de SÁ; João Augusto RIBEIRO; Sofia de 

SOUSA; António José da COSTA; Aurélia de SOUSA; Cândido da CUNHA; João Marques de 

OLIVEIRA; António CARNEIRO JUNIOR; José Veloso SALGADO; Joaquim Vitorino RIBEIRO; 

José Júlio Gonçalves COELHO; José Marques da SILVA; Alfredo KEIL; Eduardo MOURA; Lucília 

ARANHA; Alfredo Marçal BRANDÃO; José Júlio de SOUSA-PINTO; Manoel MONTERROSO. 

 

 

FONTES Manuscritas 

 
Fundação Instituto Arquitecto José Marques da Silva (FIMS)  

Arquivo Marques da Silva/ Moreira da Silva 

SILVA, José Marques da - Caderno de Apontamentos. 1908. (FIMS/ MSMS/ 0568) 

 

SILVA, José Marques da Silva – Caderno de Apontamentos. [c. 1908]. (FIMS/ MSMS/ 

1189.47) 

 

SILVA, Júlia Lopes Martins Marques da - Agenda du bureau.1910. (FIMS/ MSMS/ 1221) 

 

                                                           
1  A pintura, pertencente ao espólio do Museu da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, encontrava-se depositada no Centro de 

Documentação da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto aquando da elaboração deste levantamento (fevereiro de 2012). 
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Assim me não terá cabido o inventário de um mundo descoberto mas o roteiro de um mundo a descobrir; não o 

relato do que se encontrou mas o da viagem para se encontrar. Mas justamente o próprio de uma viagem é a 

mudança de horizonte na constância do caminho. 

 

Virgílio Ferreira 

 

 

 

 

FERREIRA, Virgílio - Aparição. Lisboa: Portugália Editora, 1971 (7.ª edição), p.296. 


	Índice
	Introdução
	1. Marques da Silva e a sua formação artística
	1.1 Escola Portuense das Belas Artes
	1.2 École Nationale et Spéciale des Beauxs-Arts
	1.2.2 Atelier de Victor Laloux
	1.2.3 Percurso académico de José Marques da Silva na ENSBA
	1.2.3.1 Concurso do Diploma de Arquitetura


	1.3 Marques da Silva e o desenho
	1.3.1 Formação em desenho
	1.3.2 O registo espontâneo - Esquissos

	1.4 Marques da Silva e a pintura
	1.4.1 Aguarelas
	1.4.2 Ilustração
	1.4.2.1 Cartazes para a Romaria de São Torcato
	1.4.2.2 Homenagem a Garrett
	1.4.2.3 Um crime na aldeia. Têas de Aranha de Eduardo Sequeira 



	2. Coleção de Pintura da FIMS 
	2.1 Origens da Coleção de Pintura FIMS
	2.2 Cartografia para a coleção de Pintura da FIMS
	2.3 Retratos
	2.3.1 Cabeças de estudo

	2.4 Paisagem
	2.4.1 Paisagem com arquitetura 
	2.4.1.1 Aurélia de Sousa

	2.4.2 Paisagens fluviais e Marinhas

	2.5 Retratos de artista
	2.5.1 Velos Salgado
	2.5.1.1 Veloso Salgado - Retrato de Marques da Silva
	2.5.1.2 Veloso Salgado - Autorretrato

	2.5.2 Joaquim Lopes
	2.5.2.1 Joaquim Lopes - Retrato de Marques da Silva
	2.5.2.2 Joaquim Lopes - Retrato de Homem

	2.5.3 António Costa
	2.5.3.1 António Costa - Retrato de José Marques da Silva


	2.6 Naturalismo e sinais de modernidade


	3. Marques da Silva e o mercado artístico do seu tempo 
	3.1 Salão Silva Porto

	4. De Património a Coleção 
	4.1 Colecionador Espontâneo

	Considerações Finais
	Bibliografia



