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—

EM EXPOSIÇÃO

—

Até 30 de setembro, na Casa-Atelier José Marques da Silva, continua a ser
possível admirar o traço único de Manuel Marques de Aguiar. Dos ambientes
familiares ao desenho de território, por puro deleite ou em resposta a desafios
profissionais, são mais de 100 registos que aqui se apresentam. A exposição
O desenho da vida na obra de Manuel Marques de Aguiar, com curadoria de
David Viana, estende-se ainda aos jardins da Fundação, onde os visitantes
podem usufruir da experiência imersiva proposta pelo Coletivo 7, A vida dos
desenhos.
Durante o mês de agosto, a exposição pode ser visitada de segunda a sexta
feira, entre as 14h e as 18h (última entrada às 17h30).

—

ZOOM IN

—

A cada dia do mês de agosto (o mês em que se celebra a fotografia), a
Fundação Marques da Silva está a partilhar imagens que trazem para primeiro
plano detalhes que por vezes passam despercebidos a quem percorre a CasaAtelier José Marques da Silva e o Palacete Lopes Martins. Resultam de um
desafio lançado ao fotógrafo João Lima para, ao longo de um dia, percorrer
este espaços à procura de pormenores que prendessem a sua atenção. Os
pormenores fotografados, elevados à condição de protagonistas, revelam a
beleza dos materiais, a subtileza da forma como estes se conjugam ou
dialogam com a luz ou a importância para a definição do caráter destas casas
que a Fundação habita.
Deixe-se espantar e, numa próxima visita à Fundação, tente descobrir o lugar
que representam. É o Zoom-in. Siga-nos nas redes sociais.

—

À RODA DOS LIVROS: novidades —

Uma Vida de Arquitecto, de Giorgio Grassi, com tradução e nota introdutória de
José Miguel Rodrigues, é a mais recente publicação da Fundação Marques da
Silva. Naquele que é o 5.º volume da coleção Giorgio Grassi, opera omnia sic,
um projeto desenvolvido em parceria com as Edições Afrontamento, o autor
confronta-se com a sua própria história. O livro, ainda que uno no seu todo,
compõe-se de três partes distintas: o ensaio autobiográfico; um registo
ilustrado de todos os seus projetos e obras, construídos ou não,
cronologicamente alinhados; e um álbum de amigos, gesto de gratidão para
com todos aqueles que, em múltiplas geografias e gerações, estiveram
presentes na prática de projeto e no exercício teórico de Grassi. Para os
leitores portugueses, lugar ainda para a surpresa de, nesse álbum, se
encontrar o nome de Fernando Távora.
Este foi também o terceiro livro que a Fundação Marques da Silva, juntamente
com as Edições Afrontamento, publicou num curto espaço de tempo. A 21 de
junho, registou-se o lançamento do livro de Ana Alves Costa, Projecto e
Circunstância: A coerência na diversidade da obra de Rogério de Azevedo, na
Garagem do Comércio do Porto, inserido numa sessão de homenagem ao
arquiteto Rogério de Azevedo (1898-1983) promovida pela Saba e ainda
recentemente recordada pelo seu Presidente, Salvador Alemany, num artigo
para o JN, "Uma garagem da cidade". Um livro indispensável para
(re)descobrir a obra deste arquiteto e professor da Escola de Belas Artes, um
homem do seu tempo, culto e erudito, que soube manusear com liberdade e
com sabedoria referências tão distintas quanto beaux-arts e art-déco, tradição
clássica e modernismo.
E logo a 2 de julho, seguiu-se o lançamento do livro de Eduardo Fernandes, A
Escrita do Porto: Antecedentes, numa sessão que decorreu no Palacete Lopes
Martins, com apresentação de Sergio Fernandez e Paulo Tormenta Pinto.
Trata-se do primeiro de dez volumes que, no seu conjunto, pretendem traçar a
história de um processo complexo e suscetível de múltiplas interpretações: a
formação e consolidação da Escola do Porto. Este primeiro volume inicia-se
com José Marques da Silva, raiz longínqua, e termina com o prenúncio da
afirmação de uma figura fulcral para a estabilização deste processo, Fernando
Távora.

—

À RODA DOS LIVROS: em Biblioteca—

E é com a imagem da capa de um livro que nos conta a história de uma
Biblioteca - Biblioteca Municipal de Aveiro, projeto original de Fernando
Távora, recentemente requalificada por José Bernardo Távora -, que damos
nota dos livros e artigos que acabam de ser integrados na Biblioteca Corrente
da Fundação Marques da Silva:
- Atlas Aveiro: Edifício Fernando Távora - Biblioteca Municipal, Câmara
Municipal de Aveiro, Aveiro, 2021;
- Fontes, chafarizes e bicas d' água à beira de estradas e caminhos, Junta
Autónoma das Estradas (organização de Neves Calhoz e fotos de Lopes
Laranjeira, Ferreira de Oliveira e Neves Galhoz), Lisboa, 1991;
- Arquitecto Oliveira Ferreira: Das praias de Gaia ao centro do Porto, de
Domingos Tavares, editado pela Dafne, Porto, 2021;
- A.mag 18: architecture international technical magazine: Álvaro Siza Built
works, ed. Ana Leal, Perafita, 2020.
E em formato digital:
- Realidade Aumentada em Museus, artigo de Isabel Cristina Carvalho para a
newDATAmagazine, uma reflexão sobre a experiência imersiva concebida pelo
Coletivo 7 para os jardins da Fundação Marques da Silva no âmbito da
exposição O Desenho da Vida na Obra de Manuel Marques de Aguiar.
-- "'Futuristas', 'Anarquistas', 'Onanistas' — Raul Leal apresenta os
portugueses a F.T.Marinetti." , por Ricardo Vasconcelos, in Futurismo
Futurismos, Ed. Barbara Gori, Aracne, Roma, 2019, pp. 497-515.
A consulta da Biblioteca Corrente pode ser realizada de segunda a sexta, entre
as 14h e as 17h, sob marcação prévia.

—

ACERVOS EM MOVIMENTO —

Enquanto os espaços de acondicionamento e depósito de documentação estão
em reformulação, os acervos assumem-se como organismos vivos: crescem e
são cuidados.
O projeto de limpeza e reacondicionamento do acervo de Raúl Hestnes
Ferreira já contabiliza mais de 23.600 peças desenhadas intervencionadas e
continua a revelar esquissos e desenhos de projetos até agora muito pouco
documentados, sendo umas das mais recentes descobertas os desenhos do
Concurso para o Elevador de Santa Justa, de 1987.
Mas também novas maquetas e livros vieram reforçar outras existências. No
acervo de Fernando Távora foram incorporadas 8 maquetas que estavam em
depósito no Centro Cultural de Belém, parte da exposição monográfica Fernando Távora: Percurso - levada a cabo em 1993 no CCB. Representam o
Anfiteatro e anexos do Instituto Politécnico de Viana do Castelo; o Bloco da
Foz do Douro; a Casa de Férias de Ofir; o Convento das Irmãs Franciscanas
de Calais; o Edifício da Polícia de Segurança Pública de Guimarães; a Escola
do Cedro; o Mercado Municipal de Vila da Feira; e o Pavilhão de Ténis da
Quinta da Conceição.
Os núcleos bibliográficos de Manuel Teles e de Carlos Carvalho Dias
registaram igualmente novas doações, com a entrada de novos títulos
(Arquitetura-Urbanismo-Património): 15, entre monografias e periódicos,
entregues por Vasco Figueiredo Teles, e cerca de 120, oferecidos por Carlos
Carvalho Dias.

— TERRITÓRIOS COMUNS —

Fundação Marques da Silva e APJAR - Associação Pró-Arquitectura João
Álvaro Rocha partilham territórios comuns, no que se refere à salvaguarda e
disponibilização de Arquivos de Arquitetos. A vontade de cooperação deu lugar
a um protocolo de cooperação que foi assinado a 6 de julho pelos
representantes das duas instituições.
Por sua vez, com a Associação Círculo Dr. José de Figueiredo – Amigos
do MNSR, já se encontra materializado o projeto conjunto de disponibilização
pública na Plataforma AtoM do Arquivo Digital do Eng.º e Colecionador de Arte
Bernardo Ferrão, doado a esta instituição em 2017. A imagem que acompanha
esta notícia pertence a este acervo documental e regista a Casa do Costeado,
onde Bernardo Ferrao, irmão do arquiteto Fernando Távora, nasceu a 14 de
abril de 1913.

— LÁ FORA

—

VIANA PRAXIS

MGD na TV

O Prémio Carreira da primeira
edição de Viana Praxis, uma

"Entre 1992 e 1996, Manuel Graça
Dias entrevistou arquitetos, mostrou

iniciativa do Município de Viana do
Castelo, foi atribuído a Fernando
Távora, a título póstumo, num gesto

edifícios,
falou
de
cidades,
apresentou obras e discutiu ideias".
Trouxe a arquitetura para a

de reconhecimento da qualidade e
importância dos vários projetos

televisão.
O Centro Cultural de Belém organiza

desenvolvidos por este arquiteto
para esta cidade. A entrega do
Prémio (recebido pelo seu filho,

agora um ciclo de 21 episódios da
série televisiva gravada por Graça
Dias, a decorrer entre 10 e 11 de

também arquiteto e colaborador em
vários
destes
projetos.
José

setembro,
apresentados

Bernardo Távora) foi acompanhada
da inauguração de uma mostra
expositiva que decorreu no edifício

Alexandra Areia, Susana Menezes,
João Luís Carrilho da Graça, Ana
Vaz Milheiro, Ricardo Pedroso Lima,

dos Antigos Paços do Concelho,
entre 16 de julho e 3 de agosto. Aqui

Mariana Salvador e João Botelho.
Serão dois dias e sete sessões

estiveram em destaque obras de
Fernando Távora para a cidade de
Viana do Castelo - o Anfiteatro e

triplas para recordar a "alegria,
irreverência e entusiasmo de Manuel
Graça Dias".

Anexos do Instituto Politécnico de
Viana do Castelo, os Edifícios da

Uma iniciativa que não poderia
deixar de contar com o apoio da

Praça da Liberdade ou os planos de
urbanização para o Largo de S.
Domingos e para a Avenida dos

Fundação Marques da Silva, lugar
de
acolhimento
do
acervo
profissional de Manuel Graça Dias.

Combatentes da Grande Guerra -,
bem como os vários projetos

Ver programa

escolhidos
e
por 7 convidados:

candidatos ao Prémio Reabilitação
Urbana. A exposição contou com o
apoio da Fundação Marques da
Silva.

— BREVES

—

9 de julho - Alexandre Alves Costa, membro do Conselho Geral da Fundação
Marques da Silva, Arquiteto, Professor Catedrático Jubilado da FAUP,
investigador, comunicador e autor de um vasto conjunto de artigos e ensaios
na área da crítica e história da Arquitetura recebeu a Medalha de Mérito da
Cidade do Porto - Grau Ouro.
6 de julho - Foi disponibilizado para consulta pública o Relatório de Atividades
e Gestão relativo ao ano de 2020.
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