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AGENDA | DESTAQUES

8 outubro
Lançamento da Newsletter da FIMS
Num mês em que a Arquitetura está particularmente em destaque a Fundação Marques da Silva lança o primeiro número da
sua Newsletter. Uma iniciativa que se pretende de periodicidade mensal e que em breve poderá ser subscrita diretamente a
partir do site da instituição.

17 outubro
O mundo ordenado e acessível das formas da arquitectura
Este é o título do livro da autoria do Professor José Miguel Rodrigues que, numa edição conjunta da Fundação Marques e da
Editora Afrontamento, será apresentado pelo Professor José António Bandeirinha, no Auditório Fernando Távora da Faculdade
de Arquitectura da Universidade do Porto. A cerimónia inicia-se às 18h30 e a entrada é livre.

24 outubro
Conferência Marques da Silva 2013
A Arquitectura e Património: dos tempos da História ao tempo do Projecto, é o título da conferência a proferir por Gonçalo
Byrne no Auditório Fernando Távora da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. Será a sétima edição deste ciclo
de conferências que anualmente a Fundação Marques da Silva promove na FAUP. Inicia-se às 18h30 e a entrada é livre.
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3 outubro
“Uma porta pode ser um romance”
Com a visita guiada pelo Professor Manuel Mendes, coordenador da apresentação-instalação "Uma porta pode ser um
romance", encerrou-se a primeira ação da componente expositiva do ciclo Figura Eminente U.Porto 2013: Fernando Távora. O
circuito desta apresentação-instalação, que utiliza uma expressão do próprio Fernando Távora como título, foi percorrido por
mais de trinta pessoas que acompanharam atentamente a síntese narrativa de Manuel Mendes sobre a pessoa, o pensamento
e a obra de Fernando Távora. Uma abordagem informada e afectuosa convocada pelos registos do arquivo documental de
Fernando Távora, expostos em íntimo diálogo com os espaços que presentemente o acolhem, as casas-sede da Fundação
Marques da Silva.

26 setembro
Doação do arquivo e acervo pessoal do arquiteto J. Carlos Loureiro
Decorreu no passado dia 26 de setembro a cerimónia de assinatura do arquivo e acervo pessoal do arquiteto J. Carlos Loureiro
à Fundação Marques da Silva. A cerimónia foi presidida pela Presidente do Conselho de Administração da Fundação Marques
da Silva, Maria de Lurdes Correia Fernandes, e contou com a participação do Presidente da Ordem dos Arquitectos, João Belo
Rodeia. A sala onde se encontra a biblioteca do atelier de Fernando Távora, no Palacete Lopes Martins, acolheu a presença de
muitas e distintas personalidades que testemunharam um ato da maior importância e simbolismo para a Fundação. A futura
transferência da extensa documentação, que se encontra já em fase de tratamento arquivístico e informacional, e posterior
disponibilização pública permitirão salvaguardar um relevante espólio e promover o conhecimento, valorização e compreensão
da obra projectada por J. Carlos Loureiro.

20 e 21 setembro
A FIMS nas Jornadas Europeias do Património
Para a edição de 2013 das Jornadas Europeias do Património, a Fundação Marques da Silva organizou uma visita ao edifício
projectado por Marques da Silva, na rua Alexandre Braga, no Porto, recentemente reabilitado pelo Centro de Estudos da
Faculdade de Arquitectura da UP, orientada pelo arquiteto Nuno Valentim, e uma visita à Quinta da Conceição, em
Matosinhos, orientada pelo arquiteto Carlos Machado. Foram duas propostas distintas que geraram um grande interesse
público, pelo tema e pela reconhecida qualidade dos arquitectos que as conduziram. Se, em Alexandre Braga, constituiu uma
oportunidade privilegiada para abordar, os desafios da reabilitação, a visita à Quinta da Conceição permitiu apreciar, de uma
forma crítica e informada, as propostas de arquitectos como Fernando Távora ou Siza Vieira para um lugar onde a arquitectura
se cruza com a história e a paisagem.
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