Mais que o sonho da passagem
a propósito dos 150 anos de Veloso Salgado
Roteiro de visitas guiadas | 7 a 28 de novembro de 2014

Visita 1 | Reitoria da Universidade do Porto| 7 de novembro | 18h00
Praça Gomes Teixeira, 4099-002 Porto7
“A Matemática” e “As Ciências Físico-Naturais”
Das quatro telas executadas por Veloso Salgado para este edifício, em
resultado de uma encomenda da Universidade do Porto, apenas restam as
duas telas executadas em 1917, expostas nas paredes laterias do cimo da
escadaria nobre. As duas telas executadas em 1925, acabariam por
desaparecer na sequência de um incêndio.
Visita guiada por Susana Barros

Visita 2 | Casa-Museu Teixeira Lopes | 12 de novembro | 15h30
Rua Teixeira Lopes, nº 32, 4430 Vila Nova de Gaia
Retrato do escultor Teixeira Lopes
“Quantas vezes me fico em contemplação diante da minha imagem aos vinte
anos, imortalizada pelo génio do grande pintor português…já não sou eu, mas
que importa! Foi assim, e Salgado marcou tudo na sua tela, até mesmo a
amizade!”
Visita guiada por Raquel de Martino

Visita 3 | Biblioteca Pública e Municipal do Porto | 19 de novembro | 18h00
Rua D. João IV, 17, 4049-017 Porto
Retrato de Ricardo Jorge
A Sala de catálogos, onde se encontra o Retrato de Ricardo Jorge, assinala o
início da visita à centenária Biblioteca Pública e Municipal do Porto, fundada
em 1833 e instalada no antigo Convento de St. António da Cidade, lugar que
também viria a acolher a Academia Portuense das Belas-Artes e primeiro
Museu Portuense.
Visita guiada por Paula Bonifácio

Visita 4 | Museu Nacional Soares dos Reis | 26 de novembro | 16h00
Rua D. Manuel II - 4050-342 Porto
Retrato de Mrs. Hirsch
Veloso Salgado retratou duas vezes Julieta Hirsch: uma em 1877, sentada
junto a um piano, no interior de uma residência, e outra, em 1890, de corpo
inteiro, numa varanda com vista sobre a cidade de Lisboa. É na presença deste
grande retrato que se falará de pintura, de retrato, de Veloso Salgado e de
Mrs. Hirsch.
Visita guiada por Elisa Soares

Visita 5 | Palácio da Bolsa | 28 de novembro | 16h00
Rua Ferreira Borges, 4050-253 Porto
Pinturas da Sala do Tribunal do Comércio
Enquanto Marques da Silva assumia o cargo de Arquiteto das Obras da Bolsa,
Veloso Salgado era chamado a executar as pinturas da Sala do Tribunal. Do
cumprimento dessa tarefa, concluída em 1904, resulta a aplicação das 6
magníficas telas que hoje se podem contemplar.
Visita guiada por Alexandra Freitas

