
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Centenário do Nascimento da Arquiteta Maria José Marques da Silva 
Jornadas Europeias do Património 2014 
26 e 27 de setembro 

A 7 de setembro celebra-se o centenário do nascimento de Maria José Marques da Silva, fundadora desta instituição. Filha de 
José Marques da Silva, foi a primeira mulher a formar-se em Arquitetura na Escola de Belas-Artes do Porto, em 1943. Nesse 
mesmo ano contraiu matrimónio com o arquiteto e urbanista David Moreira da Silva. Em conjunto, viriam a desenvolver até 
finais da década de 80 do século XX uma extensa obra de Arquitetura e Urbanismo, com particular incidência na Região Norte 
do País, mas extensiva aos territórios ultramarinos, nomeadamente Angola. O seu atelier assumiria também a direção de vários 
projetos iniciados por José Marques da Silva, no Porto e em Guimarães, após a morte deste arquiteto em 1947. O empenho de 
Maria José Marques da Silva na afirmação e valorização da prática da arquitetura e da condição do arquiteto traduziu-se numa 
participação associativa ativa, chegando mesmo a exercer, entre 1982-84, a vice-presidência, e entre 1984-86, a presidência da 
Secção Norte da Associação dos Arquitetos Portugueses. Consciente da importância da obra projetada pelo seu pai, desde 
sempre lutou pela sua promoção e reconhecimento, envolvendo-se na organização de homenagens de que são exemplos as 
exposições de 1953 e a de 1986. Todo este esforço viria a ser coroado com o lançamento, após o seu falecimento, em 1994, 
das bases para a criação futura da Fundação Instituto Arquiteto José Marques da Silva. 

A efeméride será assinalada com um conjunto diversificado de iniciativas, programadas para os dias 26 e 27 de setembro, que 
também enquadram a participação da Fundação Marques da Silva nas Jornadas Europeias do Património 2014, subordinadas 
ao tema “Património, sempre uma descoberta”. 

Dia 26 de setembro: 
- 16h30 | Visita guiada à Casa-Atelier de Marques da Silva, pelo Arquiteto Alexandre Alves Costa. 
- 18h00 | Mesa-redonda, com a participação da Doutora Maria do Carmo Pires, do Pintor Joaquim Vieira e da Professora 
Fernanda Ribeiro, no Palacete Lopes Martins. 

Dia 27 de setembro: 
- 11h00 | Visita guiada ao edifício “Palácio do Comércio”, pela Doutora Maria do Carmo Pires e Arquiteta Rita Figueira. 

A enquadrar estas atividades, serão expostas, no referido Palacete Lopes Martins, sito à Praça Marquês do Pombal, uma 
fotobiografia e algumas peças desenhadas de Maria José Marques da Silva. A entrada é livre, no entanto, o acesso às visitas 
guiadas, por terem um número máximo de 30 participantes, está condicionado a inscrição prévia (por email: fims@reit.up.pt 
e/ou tlf: 225518557). As inscrições encontram-se abertas a partir do dia 12 de setembro. 
 
 

 

Prémio João Almada 2014 atribuído à Fundação Marques da Silva 
 
A recuperação do Edifício da Rua Alexandre Braga, no Porto, promovida pela Fundação Marques da Silva e com projeto da 
autoria dos arquitetos Nuno Valentim, Francisco Barata e José Luís Gomes – CEFAUP, recebeu o Prémio João Almada 2014, por 
unanimidade do Júri. A distinção obtida constitui um importante incentivo para a prossecução de uma prática que se pretende 
de referência. 
 
O Prémio João de Almada foi instituído em 1987 pela Câmara Municipal do Porto para incentivar e promover a recuperação do 
património arquitetónico do Porto, sendo atribuído, de dois em dois anos, pelo município ao melhor exemplo de reabilitação 
concluído na cidade. Durante o mês de  outubro decorrerá a exposição dos trabalhos concorrentes a esta edição, assim como a 
cerimónia de entrega do Prémio. 
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Exposição “Palácio do Freixo – Ruína e Regeneração” 
Galeria da sede do Grupo Iperforma (Porto) 
18 de setembro de 2014 a 27 de fevereiro de 2015 
 
A galeria da sede do Grupo Iperforma (Porto), situada na rua do Esteiro de Campanhã, 82, vai acolher a partir do dia 18 de 
setembro a exposição “Palácio do Freixo – Ruína e Regeneração”. A iniciativa, que conta com o apoio da Fundação Marques da 
Silva, foi concebida a partir de registos fotográficos de Luís Ferreira Alves e vídeo de Vítor Bilhete. Visando fixar o processo de 
reabilitação do Palácio do Freixo conduzido pelos arquitetos Fernando Távora e José Bernardo Távora, entre 1993 e 2003, a 
exposição integrará também duas maquetas relativas ao projeto de arquitetura, pertencentes ao acervo depositado na 
Fundação Marques da Silva.  
 
A entrada é livre, podendo ser visitada de 2ª a 6ª entre as 10h00 e as 13h, no período da manhã, e as 15h00 e as 19h00, no 
período da tarde. 

 

A FIMS na Feira do Livro do Porto - 2014  
Jardins do Palácio de Cristal | 5 a 21 de setembro 

A Fundação Marques da Silva continua a associar-se às iniciativas que têm em vista a promoção do livro e da leitura, pelo que 
vai participar na edição 2014 da Feira do Livro. O certame, organizado e promovido pela Câmara Municipal do Porto, decorrerá 
entre 5 e 21 de setembro, nos Jardins do Palácio de Cristal. Os livros, cadernos de notas e puzzle da Fundação Marques da Silva 
encontram-se disponíveis a um preço promocional no Pavilhão da Universidade do Porto. 
  
O horário de funcionamento é, de segunda a sexta-feira, entre as 16h00 e as 22h00. Aos sábados e domingos antecipa a 
abertura para as 12h00 e às sextas e sábados prolonga o encerramento até às 23h00. 
 

 Obras de Marques da Silva disponíveis no Gernsheim Photographic Corpus of Drawings 
 
Está em curso o processo que permitirá a integração de 102 imagens digitais de peças desenhadas da autoria do arquiteto José 
Marques da Silva no Gernsheim Photographic Corpus of Drawings , uma coleção que tem vindo a ser construída há mais de 
cinquenta anos por iniciativa de Walter e Jutta Gernsheim, tendo como finalidade disponibilizar documentação especializada a 
uma comunidade internacional de académicos e, em particular, historiadores de arte.  
 
As imagens serão inseridas na plataforma digital que a ARTstor tem vindo conjuntamente a desenvolver com os responsáveis 
do Gernsheim Photographic Corpus of Drawings, sendo a consulta sujeita a subscrição prévia. 
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 Edições da FIMS: Promoções em curso e Livraria A+A 
 
Está em curso uma campanha promocional dos dois primeiros fascículos da coleção Fernando Távora, ‘Minha casa’, um projeto 
editorial desenvolvido no âmbito da parceria celebrada entre a Reitoria da Universidade do Porto, a Faculdade de Arquitectura 
da UP e a Fundação Marques da Silva para a programação da Figura Eminente UP 2013: Fernando Távora. Os dois primeiros 
fascículos, “Prólogo” e “Uma porta pode ser um romance”, para além de fixarem memória do ato inaugural e da instalação 
realizada na sede da Fundação entre junho e setembro de 2013, dão a conhecer um conjunto de textos do arquiteto Fernando 
Távora, grande parte deles até então inéditos. 
 
Até final do mês de setembro o primeiro fascículo poderá ser adquirido por um valor de 5€ e o segundo por 20,00 €. 
 
Os livros da Fundação Marques da Silva já podem ser também adquiridos na Livraria A+A, em Lisboa, o que representa um 
alargamento da área de distribuição editorial com um significado especial dado que esta livraria, situada na Travessa do 
Carvalho, em Lisboa, junto à Ordem dos Arquitetos, está vocacionada para livros sobre arquitetura portuguesa.  

 

 Giorgio Grassi - opera omnia sic  
 
Giorgio Grassi é o arquiteto contemporâneo que melhor e mais decididamente enfrentou o "problema do movimento 
modermo", sem cair na euforia da vanguarda, nem na nostalgia típica de antiquário.  
 
Com tradução de José Miguel Rodrigues, a Fundação Marques da Silva, em parceria com as Edições Afrontamento, está a 
desenvolver o projecto editorial Giorgio Grassi ‒ opera omnia sic, que pretende dar a ler, em português, a totalidade da obra 
escrita do autor, inédita nesta língua. Trata-se, por isso, de um projecto de tradução integral do conjunto de livros e escritos de 
Giorgio Grassi que se iniciará com a publicação de Alberti e a Arquitectura Romana, o seu penúltimo livro, no qual, a propósito 
de um antigo mestre, Grassi nos dá uma visão tão próxima e familiar de Alberti que este adquire uma faceta inesperadamente 
contemporânea. A proximidade que se estabelece permite supor que, não raras vezes, o seu testemunho da relação de Alberti 
com a arquitectura do seu tempo não difere muito da de Grassi com o nosso próprio tempo. 

  

 

A obra de Marques da Silva no "Porto Revealed"  
 
No âmbito do BEST Summer Course 2014, este ano intitulado "Porto Revealed", o Prof. Gonçalo Canto Moniz proferiu, no 
passado dia 29 de agosto, uma palestra sobre a obra desenvolvida pelo arq.to José Marques da Silva para a cidade do Porto. 
 
Este curso de verão decorre na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, ente 26 de agosto e 7 de setembro, e 
dirige-se a estudantes europeus, tendo por objetivo fomentar o interesse dos participantes pela arquitectura do Porto. 
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Obras emblemáticas de Marques da Silva, no Porto, ganham nova vida 
 
A intervenção no património edificado adquire uma relevância particular no âmbito da atividade da Fundação Marques da 
Silva, tendo, o corrente ano de 2014, na cidade do Porto e no que diz respeito a obras emblemáticas projetadas por Marques 
da Silva, registado notícia de acontecimentos particularmente incentivadores de uma prática de recuperação do edificado 
urbano que se pretende manter e ampliar, de forma consciente, fundamentada e programática.  
 
Enquanto se aguarda o anúncio da entrega do Prémio João Almada 2014, a Fundação Marques da Silva prepara-se já para, 
durante o mês de setembro, dar início à empreitada de recuperação da Casa-Atelier de Marques da Silva, com projeto do 
Atelier 15. Entretanto, finalizou, em parceria com atuais inquilinos, a recuperação da fachada do Edifício das 4 Estações - 
projetado em 1905 e habitado por Marques da Silva desde a conclusão da sua construção até 1914, altura em que se 
transferirá para a casa da Praça do Marquês.  
 
Registamos igualmente, com imensa satisfação, a conclusão da empreitada de recuperação das fachadas do Teatro Nacional de 
S. João, obra promovida pelo TNSJ, com o apoio da Direção Regional de Cultura do Norte.  

 

 

© 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. 


