Ao alcance de uma mão
A coleção de escultura de José Marques da Silva (1869-1947) reúne um conjunto
significativo de peças associadas às obras projetadas por este arquiteto e de peças
escultóricas que testemunham a rede de relações pessoais, de amizade e profissionais,
construídas ao longo da sua vida. São narrativas de um tempo e de um gosto, gravadas em
distintos materiais, mas com destaque para o gesso, por artistas como Soares dos Reis,
Teixeira Lopes, Joaquim Gonçalves da Silva, Alves de Sousa, Sousa Caldas ou François
Sicard, muitas delas produzidas nas míticas oficinas de António Enes Baganha ou na
Fábrica das Devesas.
Em colaboração com a ACAPO, a Fundação Marques da Silva proporciona ao público em
geral, e ao público cego e amblíope em particular, a possibilidade de apreciar e sentir
algumas das peças mais representativas deste espólio.
A exposição Ao alcance de uma mão, organizada e apresentada por Ricardo Santos, ocupa
três espaços nobres da Casa-Atelier de José Marques da Silva, edifício projectado pelo
próprio em 1909 e que viria a habitar entre 1914 e 1943.
Núcleo 1 | Vestíbulo | Cumplicidades
Numa sala caracterizada pelo refinado jogo decorativo de paredes e teto, encontram-se
expostas algumas peças representativas da obra de escultores que cruzaram a vida de
Marques da Silva e nela exerceram influência, seja enquanto mentores, amigos ou
cúmplices no exercício de uma prática artística.
Núcleo I1 | Hall | Compromissos
Espaço central e de acolhimento, o hall da Casa-atelier é dominado pela bow window que
o engrandece e ilumina. Aqui se estabelece igualmente diálogo com o Palacete Lopes
Martins, habitação da família de D. Júlia Lopes Martins, esposa de Marques da Silva, que
viria a tornar-se propriedade do arquiteto a partir de 1943. Esta área de circulação acolhe
simbolicamente apontamentos de compromissos para realização de escultura pública,
cruzando obras em projecto com registos de obras concretizadas e definidoras do desenho
urbano.
Núcleo I1I | Sala de jantar | Realizações
Reservou-se a antiga sala de jantar, onde se destaca a peculiar envolvência das camélias,
para as peças que testemunham a utilização do elemento escultórico em edifícios que o
arquiteto projeta de raíz para pessoalmente habitar. No ornamento dessas fachadas se
podem ler subtis assinaturas que para além de conferirem uma identidade arquitectónica
ao edificado, denunciam a intimidade que a fachada esconde.
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Entre 1913 e 1939 foi director da Escola de Belas Artes do Porto. O desenho, como
instrumento central da prática do projeto, foi o motor desse ensino, sendo encarado como a
base de transmissão de processos metodológicos estáveis, capazes de reagir às múltiplas
solicitações da sociedade. Essa estratégia assegurou-lhe a estima de várias gerações de
arquitetos modernos que, partindo dessa base académica, souberam reinventar a prática da
arquitetura portuguesa.
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