
 

 

 

 
  

 
Como visitar as casas-sede da Fundação Marques da Silva | 4 de dezembro 
 
A partir do mês de dezembro, os espaços sede da Fundação abrem-se às quartas-feiras a todos os interessados em percorrê- 
-los, conhecer as memórias que encerram e as atividades que neles decorrem. As visitas iniciam-se às 15h00, na entrada do 
Palacete Lopes Martins, sito à praça Marquês do Pombal, nº 30, e têm um preço simbólico individual de 2,00 €.  
 
Para grupos organizados é obrigatória a inscrição prévia através de contacto telefónico (+351 22 5518557) ou email 
(fims@reit.up.pt). 

 
 

  
Figura Eminente U.PORTO 2013: Fernando Távora | novembro e dezembro 
 
O programa para a “Figura Eminente U. Porto 2013: Fernando Távora”, iniciativa conjunta da Universidade do Porto, Fundação 
Marques da Silva e Faculdade de Arquitectura da UP, vai adquirir uma nova incidência a partir do final do mês de novembro, 
estando prevista a realização de ações traduzidas em encontros, conferências internacionais, lançamentos editoriais e uma 
instalação-exposição. Esta segunda fase de iniciativas, alinhadas no âmbito das componentes da estrutura inicialmente 
apresentada - Científica, Exposição, Edição, Intervenção Cultural e Formação - dará continuidade, alargando campos e 
envolvimentos, à experiência desenvolvida durante a primeira fase programática.  

 
 

 
 

 
Encontros no Palacete Lopes Martins | “Fernando Távora - histórias de vida(s)” | 25 de novembro 
 
Decorrerá no próximo dia 25 de novembro, tendo como mote “Do homem, da pessoa, da figura”, e como convidados António 
Menéres, José Ferrão e Óscar Pires, o primeiro de uma série de sete encontros na sala de jantar do Palacete Lopes Martins, 
casa-sede da Fundação Marques da Silva que alberga o arquivo profissional de Fernando Távora. 
 
Gizados a partir do conceito congregador de “histórias de vida(s)”, foram idealizados no âmbito da componente Intervenção 
Cultural e Formação do programa “Figura Eminente U. Porto 2013: Fernando Távora” e pretendem, através de uma conversa 
espontânea e informal convocar afetos, novos olhares e um outro entendimento sobre a(s) vida(s) de Fernando Távora e 
daqueles que com ela(s) se cruzaram. 
  

 

 
 

 
“ ‘Fernando Távora’ conferências internacionais 2013” | 5 e 12 de dezembro 

 
Em dezembro a FAUP vai acolher o ciclo “ ‘Fernando Távora’ conferências internacionais 2013”. Um ciclo de conferências que 
visa promover a compreensão e o reconhecimento da originalidade do contributo de Fernando Távora no quadro da 
arquitetura europeia do século XX.  
 
Como ponto de partida, foi proposto aos conferencistas convidados, Catherine Smet, Juan Lahuerta e Juan Lluis Trillo Leyva, 
que abordassem uma ideia de arquitetura em função de perspetivas distintas, designadamente, equacionando problema do 
livro e da literatura, da poesia e da arte, ou questionando a transposição de uma prática onde palavra e escrita, desenho e 
lugar se cruzam na exploração e reprodução de um modo de pensar e fazer arquitetura. 
 
O ciclo deveria iniciar-se a 28 de novembro com a conferência de Catherine Smet, “ Le Corbusier et la fabrique du livre”, mas 
devido a imprevistos de ordem pessoal será reagendada para 2014, em data a definir, mas coincidente com a conclusão do 
programa delineado para a Figura Eminente. Por esta razão a primeira conferência do ciclo caberá a Juan Lahuerta, tendo por 
título “Le Corbusier: se puede evitar la revolución “ e está agendada para o dia 5 de dezembro. Seguir-se-á, a 12 do mesmo 
mês, a conferência de Juan Lluis Trillo Leyva, “ Injertos y enraizamientos”. 

 
As conferências, de entrada livre, decorrerão no Auditório Fernando Távora, com início às 18h30. 
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A Estação de S. Bento em formato puzzle | dezembro 
 
A Estação de S. Bento é um projeto pleno de significado tanto para a cidade do Porto quanto para o seu autor, Marques da 
Silva. Razão maior para que um desenho da sua fachada, correspondente a uma fase intermédia do processo de conceção, ter 
sido selecionado para assinalar a parceria entre a Fundação Marques da Silva e a Architoys. Em resultado, estará brevemente 
disponível um puzzle de 540 peças, graficamente cuidado e rigoroso face ao desenho original, que dá a conhecer umas das 
soluções, proposta e não concretizada, para o edifício, enquanto desafia o engenho de quem aprecia resolver quebra-cabeças. 
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O Círculo Dr. José de Figueiredo numa ‘Visita Improvável’ à Fundação Marques da Silva 
 
Para celebrar o protocolo recentemente assinado entre as duas instituições, no sentido de promover a participação e 
promoção conjunta de atividades de caráter cultural, decorreu no passado dia 2 de novembro uma visita guiada aos espaços 
sede da Fundação Marques da Silva. Uma visita inserida no ciclo “Visitas Improváveis”, solenizada pela entrega à Fundação 
Marques da Silva de um conjunto de documentos pertencentes ao Presidente do Círculo, Dr. Álvaro Sequeira Pinto. Um gesto 
simbólico que vem enriquecer o fundo documental de Fernando Távora e valida a ação que tem vindo a ser desenvolvida pela 
Fundação. 
 

 

 
 
 

 
 

 
Conferência de Gonçalo Byrne_Video 
 
Para quem não teve a oportunidade de estar presente no dia 24 de outubro no Auditório Fernando Távora da FAUP e assistir à 
Conferência Marques da Silva 2013, “Arquitectura e Património. Dos tempos da História ao tempo do Projecto”, proferida por 
Gonçalo Byrne está disponível, no site da Fundação, a gravação em vídeo [http://bit.ly/1cbRcf7].  
 
Naquela que foi a sétima edição deste ciclo de conferências, Gonçalo Byrne, arquiteto com uma carreira e obra reconhecidas e 
distinguidas, nacional e internacionalmente, abordou, numa perspetiva temporal, os ciclos de transformação das cidades. 
Partindo do pressuposto que a História é fundamental para o conhecimento da nossa contemporaneidade e para o equacionar 
das questões que esta condição inevitavelmente coloca no ato de projetar, concluiu a sua intervenção apresentando alguns 
projetos de sua autoria, nomeadamente: Pousada da Cidadela, em Cascais; Castelo de Trancoso; Casa Museu Machado de 
Castro, em Coimbra, e o Teatro Thalia, em Lisboa. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Novidades editoriais 
 
O mês de outubro registou dois importantes momentos na atividade editorial da Fundação Marques da Silva: a partir do dia 9 
passou a estar disponível para venda ao público o primeiro fascículo do objeto-livro “Fernando Távora ‘Minha Casa’”, intitulado 
“Prólogo”, uma iniciativa inserida na componente editorial do ciclo “Figura Eminente U.Porto 2013: Fernando Távora”; e a 17 
de outubro foi lançado o livro de José Miguel Rodrigues, “O mundo ordenado e acessível das formas da arquitectura”, a 
publicação da tese de doutoramento do autor, onde se propõe retomar a ligação entre a tradição clássica e o movimento 
moderno na releitura de alguma arquitetura portuguesa recente. Os dois livros podem ser adquiridos diretamente na loja 
virtual da Fundação [http://fims.up.pt/produtos/livraria/]. 
 

  
Galeria de obras de Marques da Silva 
 
A Galeria de obras de Marques da Silva, em construção no site da FIMS, foi atualizada com uma nova entrada dedicada ao 
Edifício Quarteirão que o Conde de Vizela mandou construir nas Carmelitas, no Porto. Um edifício com características 
singulares, do início do século XX, erguido sobre terreno pertencente ao extinto convento de S. José e Santa Teresa das 
Carmelitas Descalças. 
 

 
 

 

 

© FUNDAÇÃO MARQUES DA SILVA | Todos os direitos reservados 
 
Se não desejar continuar a receber esta informação, por favor solicite a remoção do seu contacto da nossa mailing-list respondendo com esta mensagem para o email fims@reit.up.pt 
com a palavra “remover” no assunto. 
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