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 Fernandes de Sá
21 de Novembro | Sábado | 10h30
- Casa-Atelier Marques da Silva (1909), por Rui J. G. Ramos

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

Casa-atelier | Casa-laboratório de Marques da
Silva (1909)
Praça Marquês do Pombal, nº 44
No início do século XX Marques da Silva (18691947) habitava num andar do inovador edifício
plurifuncional (comércio, escritórios e habitação)
que projectara para a Rua das Carmelitas, no
Porto. O casamento com Júlia Lopes Martins, o
conforto material e a preservação da contiguidade patrimonial terão conduzido à decisão
de projectar e construir a sua casa (1909) no
terreno que a família da sua mulher dispunha ao
lado do seu palacete, na Praça do Marquês de
Pombal.
O pragmatismo desta decisão traduz-se
também na agilidade projectual de Marques da
Silva. Tratava-se de não só projectar a casa mas
também o seu atelier, o que lhe permitiu uma
elaborada organização do espaço de trabalho,
em articulação com a habitação e com
autonomia funcional. O projecto que realiza
começa assim por desenhar este compromisso:
casa-atelier.
Mas para a sua realização Marques da Silva terá
ainda que demonstrar a sua agilidade face a
outra circunstância igualmente comprometedora: o lote posto ao seu dispor era muito profundo e exageradamente estreito. A imagem
canónica da casa burguesa, no raiar do século,
teria que se adaptar às condicionantes próprias
deste local. Por isso vai elaborar estudos onde a
disposição dos compartimentos ganham uma
invulgar orientação no lote. Devido à estreita
fachada sobre a praça o programa doméstico
vai rodar, transportando a fachada principal e
seu valor simbólico para um desenvolvimento
em profundidade, ao longo da fachada lateral,
voltada para o palacete.
Todos os recursos ao dispor de Marques da Silva
serão usados para resolver este problema. O
engenho da organização da planta, a
desconstrução dos volumes construídos e o uso
de diversos elementos decorativos – do motivo
Palladiano ou da citação românica ao pitoresco
nortenho – demonstram um exercício projectual ecléctico.

Esta aglutinação de circunstâncias e a profícua
resposta projectual abriram outra possibilidade
a Marques da Silva: a sua casa-atelier era
também uma casa-laboratório onde testa,
constrói e cataloga soluções, numa demonstração pública e exuberante da sua competência
profissional e das vantagens do eclectismo em
arquitectura.
No início do século XX, Marques da Silva resiste
assim ao reagrupamento cultural registado em
redor do tema da identidade nacional, afirmando
a sua formação parisiense através da obra
construída, na convicção da abertura do Porto à
fisionomia dos tempos modernos.

Rui Ramos

Casa Marques da Silva. Fachada principal. Fotografia da época.
(Fotografia gentilmente cedida pela Fundação Marques da Silva)

Esquissos para a casa Marques da Silva. Fachada principal e lateral.
(Fotografia gentilmente cedida pela Fundação Marques da Silva)

Rui Jorge Garcia Ramos
(Alvarães, Viana do Castelo, 1961)
É arquitecto, professor na Faculdade de
Arquitectura da Universidade do Porto, da
disciplina de Projecto e do Programa de
Doutoramento em Arquitectura.
Doutorado com a tese A Casa Unifamiliar
Burguesa na Arquitectura Portuguesa: mudança
e continuidade no espaço doméstico na primeira
metade do século XX, em 2005.

tar, com incidência na área dos cultural studies,
na passagem para o século XX português, onde
tem diversos trabalhos publicados.
Integra o Conselho de Administração da
Fundação Arquitecto José Marques da Silva e a
Comissão Científica do Curso de Doutoramento
da FAUP.

Realiza investigação arquitectónica sobre a
casa, espaço e estilos de vida e formas de habi-

_______________

Nota:
Local de encontro:
Praça do Marquês, 10:30h (junto do quiosque dos jornais).
O percurso:
- palacete Lopes Martins (nº30);
- casa-atelier Marques da Silva (nº44);
Estas duas casas estão em obras de pintura de vãos e arranjo do telhado, pelo que se deverá ter
cuidado relativamente à sujidade normal desta situação, nomeadamente com o calçado e
vestuário.
- descida pelo jardim até ao pavilhão recuperado para instalação da Fundação Instituto Marques da
Silva (FIMS).
- fim da visita pelo portão da Rua Latino Coelho.

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, Luís Tavares Pereira e Maria Manuel
Oliveria
Apoio: Fundação Marques da Silva (FIMS)
Agradecimentos: CP – Comboios de Portugal; Teatro Nacional S.
João; Escola Secundária Rodrigues de Freitas; Conservatório de
Música do Porto; Fundação de Serralves.
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