Ciclo “Obra Aberta”*
Visitas guiadas a obras da autoria do arquitecto José Marques
da Silva

17 de Outubro | Sábado | 10h30
- Estação de S. Bento (1896-1916), por Nuno Tasso de Sousa
- Teatro Nacional S. João (1909), por Luís Soares Carneiro
24 de Outubro | Sábado | 10h30
- Avenida dos Aliados, por Rui Tavares
- Palácio do Conde de Vizela, por Luís Aguiar Branco
- Edifício das Quatro Estações, por Luís Aguiar Branco
07 de Novembro | Sábado | 10h30
- Escola Secundária Rodrigues de Freitas (1918-1932), por
Gonçalo Canto Moniz e Manuel Sá
21 de Novembro | Sábado | 10h30
- Casa-Atelier Marques da Silva (1909), por Rui Ramos

05 de Dezembro | Sábado | 10h30
- Casa (1925-1943) e jardins (1932) de Serralves, por André
Tavares
* Programa sujeito a alterações sem aviso prévio.

Liceu Rodrigues de Freitas (1918-1932)

Praça Pedro Nunes
A construção do edifício projectado por Marques
da Silva decorre entre 1927 e 1933, ano em que
foi inaugurado, embora algumas obras se
tenham prolongado até 1939, ano em que foram
definitivamente entregues ao Ministério da
Educação.
Posteriormente, entre 1956 e 1958, a Direcção
Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais
procedeu à ampliação e remodelação de alguns
espaços do edifício, segundo projecto do Eng.º.
Manuel Lima Fernandes de Sá. Foi então
construído um novo piso de salas de aula na ala
nascente e adaptado o Salão de Festas a
auditório, sobre o qual foi instalado um novo
ginásio. O Salão Nobre foi transformado em
Biblioteca, tendo-se também remodelado a
piscina e alguns outros espaços, como o átrio da
entrada principal.
O princípio compositivo proposto é simétrico e
baseia-se num eixo ordenador que se inicia no
portal principal, que é rematado em volta
redonda e se inscreve num espaço rectangular
bem marcado pela profusa decoração
vegetalista. Este eixo prolonga-se para o
vestíbulo, de onde arranca a escada que dá
acesso ao Salão Nobre, com uma varanda para
onde abrem 3 grandes portas rectangulares de
sacada. Estas grandes aberturas repetem-se no
piso superior, mas agora rematando com um
arco de volta inteira.
Denunciam-se na fachada os principais eixos de
composição, com o eixo central assinalando o
corpo administrativo, o Salão Nobre e o Museu.
Os outros quatro eixos estão referenciados
pelos corredores para onde abrem as salas de
aula, que repetem a tipologia já experimentada
no Alexandre Herculano.
As quatro alas estão separadas por um pátio
ajardinado central e dois laterais, que estão
envolvidos pelas salas de aula, passagens
cobertas e circulações.
As alas laterais, orientadas a Nascente/Poente,
entestam a Sul com o conjunto dos ginásios,
piscina, vestiários e cantina, com o grande
ginásio avançando sobre o eixo do recreio.

Nos dois extremos das alas laterais estão
instaladas as escadas que estabelecem as
ligações aos pisos superiores e ao piso da cave.
O desenho muito cuidado das guardas em ferro
destas escadas de madeira, denotam já a
influência crescente da linguagem art-déco na
obra de Marques da Silva.
É no desenho dos acessórios e ornatos
arquitectónicos que é mais evidente o
cruzamento das fontes de inspiração,
afastando-se das tipologias fixadas na
experiência parisiense e introduzindo as
novidades descobertas na visita à Alemanha,
numa discreta mestiçagem de cânones
decorativos, com a introdução de elementos
art-déco na decoração dos vãos do andar
superior, representando formas estilizadas de
vasos mesclados com arcos, que se repetem
nas cornijas dos pavilhões que flanqueiam a
fachada.
Os azulejos, os pilares da vedação exterior, os
gradeamentos e os portões de ferro têm a
mesma génese decorativa, que se foi impondo
na obra de Marques da Silva, sobretudo a partir
de 1925, depois da Exposição de Paris, e pela
participação de uma nova geração de
arquitectos que colaboraram no seu atelier,
como Manuel Marques, Amoroso Lopes,
Homero Ferreira Dias ou David Moreira da Silva.

Manuel Fernandes de Sá

Planta Piso 0
(Planta gentilmente cedida por Manuel Fernandes de Sá)

Liceu Rodrigues de Freitas (1918-1932)

Praça Pedro Nunes
A construção de um edifício para instalar o Liceu
Nacional do Porto, criado na reforma da
Instrução Pública de 1836, constituiu um
processo longo que pretendia dar resposta às
exigências programáticas de um liceu moderno,
quer como estrutura pedagógica, quer como
equipamento urbano. Instalado, num primeiro
momento, em co-habitação com a Academia
Politécnica, pretendia-se impulsionar o recente
ensino científico para renovar, através da
escola, a sociedade e a cidade, oferecendo uma
formação útil para a vida dos cidadãos. No
entanto, não só foi difícil implementar o ensino
moderno, face às resistências exercidas pelos
defensores do ensino clássico e humanista,
como também saíram frustradas as tentativas
de reivindicar fundos para a construção dos
projectos apresentados pelo Porto para um
novo liceu em 1861 e em 1883.

para um programa de 1000 alunos sem terreno
nem dimensões definidas, do qual sai vencedor o
seu projecto Eureka, ficando Francisco Soares
Parente em segundo lugar.

Este processo ganha renovado entusiasmo com
as reformas de espírito republicano da instrução
secundária de 1895 de Jaime Moniz e de 1905 de
José Luciano de Castro e Eduardo Coelho, onde
se fixa como primeiro objectivo a construção de
novos liceus. Os primeiros anos do século XX
assistem, assim, à elaboração de projectos para
Lisboa, Porto, Faro e Setúbal.

A localização do liceu na proximidade da
moderna praça da Boavista foi testada na rua da
Carcereira (actual Pedro Hispano), mas acabou
por se fixar no terreno contíguo à igreja de
Cedofeita. Após algumas tentativas para inserir
o projecto Eureka no novo terreno, Marques da
Silva desenvolve outro projecto que, por um
lado, faz a síntese das preocupações
pedagógicas e arquitectónicas do programa
liceal e, por outro lado, promove um novo
espaço urbano, através da Praça Pedro Nunes e
da ligação a um futuro liceu feminino.

No Porto, a localização deste liceu irá procurar
consolidar a expansão da cidade para ocidente,
em direcção à nova praça da Boavista, de acordo
com o Plano de Melhoramento (1881). Neste
contexto, José Marques da Silva é convidado
pelo reitor do Liceu do Porto a projectar um
novo edifício para a rua do Triunfo (actual rua D.
Manuel II) em 1902. No entanto, este projecto
não conseguirá reunir fundos e será repensado
três anos mais tarde no contexto da nova
legislação que divide a cidade em dois bairros e
consequentemente em dois liceu, o oriental e o
ocidental.
Caberá a Marques da Silva projectar ambos os
liceus, o oriental, denominado de Alexandre
Herculano, por convite, e o ocidental,
denominado de Rodrigues de Freitas, por
concurso. Já com o projecto do Liceu Alexandre
Herculano em construção, Marques da Silva
concorre ao concurso público aberto em 1918

Este projecto-tipo corresponde, assim, a um
exercício de composição para onde convergem
as soluções testadas nos projectos do
Alexandre Herculano e da rua do Triunfo, mas
também os trabalhos académicos apresentados
nos concursos de emulação das Beaux-Arts e
no concurso para professor da Escola de Belas
Artes do Porto e, ainda, a visita permanente aos
novos liceus que se construíam em Paris. O
projecto Eureka é uma proposta em certo
sentido radical, própria de um experimentalismo
que o concurso público conseguiu promover,
onde a disposição do programa por pavilhões
nos remete para um prematuro liceu moderno.

A visita à obra, iniciada em 1927, concluída em
1934 e reabilitada em 2008 por Manuel
Fernandes de Sá, constitui um dos percursos
mais estimulantes pela arquitectura portuguesa.
Gonçalo Canto Moniz

Projecto Eureka, José Marques da Silva, 1918. Arquivo Fundação Marques da Silva

.

Projecto Escola Secundária Rodrigues de Freitas e Conservatório do Porto, 2008.
Arquivo Fundação Marques da Silva

Liceu Rodrigues de Freitas, Vista aérea. Arquivo Fundação Marques da Silva

Gonçalo Canto Moniz (Porto, 1971)
Gonçalo Canto Moniz é arquitecto e assistente
no Departamento de Arquitectura da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra, onde prepara a tese de doutoramento
sobre “O ensino da Arquitectura em Portugal”,
como bolseiro da FCT. É editor da editorial
e|d|arq, investigador do Núcleo de Arquitectura e
Urbanismo do Centro de Estudos Sociais da
Universidade de Coimbra e autor do livro
Arquitectura e instrução: o projecto moderno do
liceu, 1836-1936, Coimbra, e|d|arq, 2007.

Manuel Fernandes de Sá

Participantes por visita: 30 pessoas. Inscrição obrigatória, a
partir da 2ª feira anterior a cada visita.
Inscrições abertas até às 17h00 da 6ªfeira que antecede a visita
Contactos: secretaria@oasrn.org ou telefone 22 207 42 50
Preço: 6,00 euros por visita
Mais informações em www.oasrn.org

Organização: Ordem dos Arquitectos – Secção Regional Norte
Comissariado: Ana Maio e Luís Tavares Pereira
Apoio: Fundação Marques da Silva (FIMS)
Agradecimentos: CP – Comboios de Portugal; Teatro Nacional
S. João; Escola Secundária Rodrigues de Freitas; Fundação de
Serralves.
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