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EDITORIAL
-

Segundoo Inquérito a Museus e Núcleos Arqueológicos recentementerealizadono
âmbito do protocolo estabelecidoentre o Instituto Portuguêsde Museuse o Observatório
.dasActividades Culturais (associaçãoformada por elementosdo Ministério da Cultura,
do Instituto de CiênciasSociaisda Universidade de Lisboa e do Instituto N aciona!de
Estatística)sãoperto de setecentenaso número de museusexistentesno nossopaís,
quer sejamde propriedade estatal,municipal, particular ou da Igreja.
Lugaresda memória, sediadosna suaesmagadoramaioria em edifíciosantigos de
valor patrimonial (sóa partir de meadosdo séculopassadosetomaria prática usual
a construçãode edifíciospara fins museológicos),os museusdesempenhamum
I

I

papel primordialno contadodassociedades
comessamesmamemória,nãosó

pelosnúcleosque encerrammas por constituírem,elespróprios, testemunhos
históricosnão menosimportantes.Nestaperspectiva,asintervençõesque possam
I

J

sofrer,resultantesdanecessidade
deadaptação
dasuamorfologiaaprogramas
funcionaisespecíficos,
constituemintervenções
patrimoniaisdeinegávelvalor.

Dos muitos exemplosque poderíamosdivulgar, escolhemospara estenúmero da revista
três intervençõesempreendidaspor entidadesdiferentes: Museu Nacional de Machado
de Castroem Coimbra (tutelado pelo I.P.M.), Museu Arqueológico e Lapidar Infante
D. Henrique em Faro (de propriedade municipal), e Museu CalousteGulbenkian
(pertencenteà fundaçãohomónima) sendoesteúltimo, dos exemplospor nós
escolhidos,o único instalado em edifício construído especificamentepara essefim.
Com o número anterior femou-se um ciclo de três anosde publicaçãoda Pedra& Cal.
A suaexistênciasó foi possívelgraçasao trabalho voluntário do conselhode redacção
e, em especial,de todos os colaboradoresque assegurarama qualidade da revista.

Lisboa,Dezembro de 2001

~~d~~c:c
I
Teresa Campos

Pedra & Cal NQ12 OUtubro :Novembro . Dezembro 2()Ol

I
Coelho

Salon du Patrimoine CulturE
Já na sua 7.1edição, o Salão do Património Cultural realizou-se no Carrousel do Louvre, em Paris, entre 8 e
11de Novembro 2001.Tendo esteano
como tema "O Património Militar",
reuniu 220 expositores de diversas
áreasrelacionadascom a conservação,
o restauro e a valorização do património móvel e imóvel. Qualquer visitante da cidade de Paris,na primeira
quinzena de Novembro, facilmente
dava conta do acontecimento,tal foi a
campanha montada para publicitar
esteSalão.
Além de representaçõesinstitucionais,
de associações
de defesado património
francesaseinternacionais,de empresas
ligadas à conservaçãoe restauro, de editoras, de escolase centrosde formação, de associaçõesprofissionais, de
empresasfornecedorasde materiais e
de serviços,estiveramesteano,em virtude do tema,presentestambém o Ministério da Defesa,alguns conselhosregionais de zonas onde se localizam
importantesfortificaçõese atéespecialistasem armasantigas.
Embora a quase totalidade dos expositores fossefrancesa,marcaram presença alguns estrangeiros entre os
quaisuma entidadeportuguesa,a convite da or,ganizaçãodo Salão:a Direc-

ção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais.
Durante os quatro dias do Salão decorreram diversas conferências relacionadas com o tema. O Salãofoi ainda palco de entrega de prémios, iniciativas de diversas instituições e até
da realizaçãode ateliers para crianças
ejovens. Mas, acima de tudo, o Salãoé
a oportunidade do ano para os profissionais e potenciais clientes estabelecerem contactos,realizarem negócios
e tomarem conhecimento de novos
produtos e serviços.O Salãodemonstra, em cadaano que passa,a crescente
vitalidade das empresasdo sector da
conservação e restauro, tanto móvel
como imóvel, e o crescente interesse
do público (cercade 20.000visitantes /
ano) pelo património e pelas formas
de o preservar e valorizar.

Exmg,Sr,Oirfrtof
Foi com muito agrado que constatei,
que a revista Pedra & Cal já seencontra à venda na Covilhã. Sou finalista
de arquitectura e tinha tornado conhecimento da existência da Vossa
revista através de um colega meu do
Porto, que a havia comprado lá. Fiquei surpreendido quando a vi aqui
na Covilhã. Dou-vos osparabénspelo
facto de conseguirem que a revista
chegue a mais locais. Penso também
que deveriam divulgar um pouco
mais a sua existência,pois quaseninguém aqui a conhecia.Na minha opinião a revista tem qualidade e muito
interesse, nomeadamente para nós
que não ternos contacto com muitos
casospráticos.

A 8.1edição já está agendada para 7 a
11 de Novembro 2002e terá como tema "O Património Industrial".

LUís Angelo (finalista de arquitectura)

Por criar oportunidades de negócio e
também de divulgação, a organização
de um Salão do Património Cultural
seria interessanteem Portugal.

Miguel

Brito Correia, Arquitecto,

Mestre em Conservação
do Património

pela Universidade

de York, InQ/aterra

A Pedra&Calacolhe, com o maior prazer, as participações
dos seusleitores.
-

A correspondênciadeveráserdirigida a:

Revista Pedra&Cal,Rua Pedro Nunes, 27 -12 Esq.2 1050-170LISBOA
ou por e-mail: info@gecorpa.pt
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A pós a criação da F':1ndaçãoCalouste
Gulbenkian em 1956 uma das preocupações centrais do Presidente do
Conselho de Administração, Dr. José
de Azeredo Perdigão, foi a construção do museu para a colecção do financeiro Calouste Sarkis Gulbenkian
que permanecia então, em grande
parte, na sua residência da Avenida
de Iéna em Paris.

"O complexoarquitectónico assenta num límpido pensamento
moderno..."
A memória da distribuição das peças
da colecção neste espaço permaneceu no programa museológico, ao se
dar idêntico estatuto às Artes ditas
Maiores e as Artes Decorativas, intenção subjacente às escolhas do coleccionador cujos critérios se pautavam pela escolha do mais perfeito
objecto das diferentes expressõesartísticas que lhe interessaram.
Enquanto Museu, organizou-se a colecçãocom preocupaçõesde delineamento histórico e áreas artísticas, através de um longo ciclo temporal,

Fachada doMuseu CalousteGulbenkian.

entre a Antiguidade Egípcia e a Arte
Nova, com uma organização por núcleos de disciplinas e zonas geográficas específicas, definindo-se assim
um programa que cumpria a função
estruturalmente pedagógica da insti-

evidência de sólidas estruturas de betão e planos de vidro, acabadoscom
paredes de pedra e apainelamentos
de madeiras e bronzes, e os espaços
exteriores compostos com planos de
água e relva, árvores frondosas e arbustos.
Tal preocupação estrutura o espaço
do Museu, organizado em torno de
dois jardins interiores simétricos:
um, centro dos núcleos da Antiguidade Egípcia e Clássica,Arte Islâmica e Arte do Extremo Oriente; o outro, envolto pelos núcleos da Arte
Europeia entre a Idade Média e o século XIX.

tuição.
O projecto para o complexo da Fundação Calouste Gulbenkian, da autoria de Alberto Pessoa, Pedro Cid e
Ruy d' Athouguia, foi seleccionado
em 1960, tendo-se inaugurado em
1969, aí se integrando uma ala autónoma constituída pelo Museu e a
Biblioteca de Arte.
O complexo arquitectónico assenta
num límpido pensamento moder"O qualificado edifício construíno, com volumes baixos alongando de raiz, a equilibrada dimendo-se na horizontal, evidenciando
são e variedade da colecção,a
a estrutura construtiva de pilares
presença
degrandes~useólogos
e vigas de betão à vista dialogane a fluidez financeira foram eledo com grandes superfícies envimentospropiciatórios destacridraçadas, a que corresponde uma
fluída articulação interior, quase
açãomuseológica..."
orgânica, que se prolonga na relação próxima com a flora do jardim
As soluçõesdos acabamentosdas diferentes zonas adequavam-se com
exterior, anteriormente existente mas
redesenhado pelo arquitecto Gonçaexemplar correcção aos conteúdos a
musealizar: a omnipresença da pelo Ribeiro Telles.
A relação do objecto
dra no primeiro grande centro do
construído com o espaMuseu, consagrado maioritariamenço circundante é uma
te às Artes Decorativas do Oriente;
das marcas mais fortes
os materiais mais intimistas como
desta arquitectura, na
madeiras e têxteis para a Arte Europeia,
permanecendo aqui a memória
desigualdade desejada
entre a área construída,
residual da atmosfera da residência
evidentemente menor,
do coleccionador, evidente numa
e a vasta zona verde.
compartimentação detalhada do espaço de exposição e reforçada pela
Esta interligação orgânica mantem-se no ingrande concentração de objectos de
terior, entre os espaços
Artes Decorativas. Com inteligência
construídostambérncom
e sensibilidade definiram-se estimu-
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II

Após trinta anos de abertura

(...) tornou-se premente responder
problemas !un. a imediatos
.
ClonalS...
II

lantes diálogos entre espaçose objectos: o intimismo do núcleo do Egipto
certo com a dimensão das peças, a
sumptuosa amplidão dedicada à Arte
Islâmica tirando partido da sucessão
de tapetes,com contraponto na movimentada densidade da zona dasArtes
Decorativas francesasque, cotejando
a linearidade cronológica da apresentação da Pintura, não perturba mas
anteslhe reforça o sentido.
Outra intencionalidade se encontra no fechamento do espaço de
exposição criado para a Ourivesaria francesa do século XVIII,
atribuindo-lhe o sentido precioso
de tesouro que se reencontra na
pequena sala onde se concentra
outro núcleo de ourivesaria, o raro conjunto de peças de René

simbólica, entre os espaçose os objectos que os habitam.
Contudo, para alguns, a memória
desta museografia fixou-se, não na
distribuição espacial mas na sua pormenorização, definitivamente ligada
aos imensos cortinados de seda que
resolviam problemas de excesso de
luz natural incidente nas peças, ao
conforto doméstico das alcatifas e a
uma teoria de iluminação que individualizava os objectos do mesmo
modo como o fazia a desmultiplicação das paredes em fundos e palas,
determinando com precisão as escolhas do visitante.

Lalique.
Não sem intenção, marcando dois
Aspecto geral da galeria de Antiguidade Clássica.
momentos fortes no percurso,
ambos perante grandes vidros
que se abrem para os jardins interiApós trinta anos de abertura ininterores, se dispõe a um lado, o sumpturupta do Museu Calouste Gulbenoso conjunto de lâmpadas de meskian, ao público, tomou-se premente
quita, e em posiçãosimétrica, o embleresponder a imediatos problemas
mático mármore de Houdon figuranfuncionais como a substituição das
do Diana.
alcatifas, a renovação dos sistemasde
O qualificado edifício construído de
electricidade, segurança e ar condiraiz, a equilibrada dimensão e variecionado, desejando-se suprir ainda
dade da colecção,a presençade granexigências recentes como o equipadesmuseólogos e a fluidez financeira
mento para deficientes motores e o
foram elementos propiciatórios desfornecimento de mais informação
ta criação museológica, especialmenpara o público através de pontos de
te atenta à relação certa, funcional e
consulta electrónicos.

Perante a necessidade do encerramento do Museu, entendeu-se naturalmente como outro imperativo a
análise da montagem da exposição
em confronto com critérios da museologia contemporânea.
Reafirmando a excelênciado programa inicial, mantiveram-se as suas
grandes linhas na estruturação do
espaço mas revelaram-se úteis algumas estratégias de clarificação dos
percursos e de um maior despojamento na apresentaçãodas peças.
Considerado da máxima qualidade
quando da sua instalação em 1969,o
sistema de ar condicionado estava
obsoleto, facto que implicou a
sua substituição integral, o mesmo sucedendo com os sistemas
de segurançae iluminação.
A circulação no edifício foi analisadade modo a desimpedjr ospercursos de obstáculos físicos para
deficientesmotores,tendo-seequipado o edifício com um elevador
entre o piso do Museu e o da Sala
- de Exposições Temporárias, Biblioteca de Arte, Loja, Restaurante
e InstalaçõesSanitárias.
Optou-se por uma museografia despojada de artíficios, dando-se a ver
com maior limpidez a excelente estrutura arquitectónica das salas de
exposiçãoe apresentando-seasobras
com um mínimo de aparato cénico,
redundante perante a qualidade das
peças e a nobreza dos acabamentos
do edifício.

"Optou-se por uma museografia
despojada de artíficios..."
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Aspecto da galeria das Artes Decorativas francesas.

Sea sala do Egipto se manteve praticamenteinalterada, já na da Antiguidade Clássica sedesimpediu o espaço, apresentando-se com largueza a
excelente colecção de numismática
grega qu~, de facto, é o cerne deste
núcleo.

A alcatifa (...) revelou-se na actualidade com problemas gravespara a higiene deespaçospúblicos."
~~

Respeitou-se a amplidão da sala da
Arte Islâmica, entendendo-se contudo que o notável conjunto de lâmpadas de mesquita ganhava maior valor simbólico, não pela simulação
mimética da sua utilização funcional,
mas pela concentração alinhada numa única vitrina que evoca a sua disposição espacial nas mesquitas. A
simplificação da museografiaaplica-

-se já nesta sala pela composição das
vitrinas de cerâmica: as peças são
pousadas com clareza em dois níveis, sem os plintos que anteriormente as destacavam, deixando-se
ao espectador a:possibilidade de escolhas entre um núcleo nivelado pela sua excepcional qualidade.
Esta estratégia de simplificação .tem
especial evidência nas galerias da Arte Europeia.
A alcatifa, defendida por alguns como material de referência na arquitectura dos anos de 1960 e 1970, logo
a manter como notícia histórica, revelou-se na actualidade com problemas graves para a higiene de espaços públicos. A qualidade de insonorização deste material transformava o Museu num espaço silencioso e
contribuia para uma atmosfera intimista de expressão privada, minimamente habitada.

A opção por soalho em madeira de
afisélia, mantendo o eficaz diálogo
com a pedra das galerias da Arte do
Oriente, garante agora uma limpeza
visual e física da exposição, nobilitando ainda mais o próprio espaçojá
com paredes revestidas de madeiras
nobres e pedra que servem de envolvimento às peças.
Os grandes painéis centrais das galerias foram simplificados, retirando-se
numerosas palas que criavam recantos, singularizando com excessivaminúcia a presença de numerosas peças, criando-se agora perspectivas
amplas que permitem leituras cruzadas entre núcleos sucessivos.
Do mesmo modo, retiraram-sepainéis
de madeira forrados a tecido e aplicados contra as paredes, colocando à

iiDeu-se (...) maior evidência à
qualidade arquitectónica do edifício, desocultando as paredes,
fel permitindo a visão desafogada do espaçointerior..."
vista o excelenteacabamentode pedra,
e ospesadosreposteirosque fechavam
totalmente asjanelasquando corridos
nas horas de grande incidência de luz
solar,substituindo-ospor telastranslúcidas que, evitando os danos provocadospela luz sobreasobrasexpostas,
não impedem a visibilidade do parque
e dos jardins interiores.
Deu-se assim maior evidência à qualidade arquitectónica do edifício, desocultando as paredes, permitindo a
visão desafogada do espaço interior
e do exterior agora presente em permanência através das gelosias.
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Aspecto do núcleo de Pintura inglesa.

Reforça-se esta intenção de desimpedimento das galerias ao optar-se
por uma iluminação de grandes superfícies para a pintura, pormenorizada apenaspara a escultura e para
alguns objectos de menor dimensão.
A monocromia neutra dos tecidos
anteriormente aplicados como revestimento dos painéis das Artes Decorativas francesas e na Pintura de
Guardi e do século XIX, foi agora
substituída pela policromia de sedas
e linhos intencionalmente distribuída pelos diferentes núcleos e que enfatizam o sentido estético das peças
aí expostas. Uma seda de amarelo ácido suporta pinturas de paisagem e
retrato francesesdo século XVIII, entre o Rocócóe o Neoclássico; o mobiliário francês do mesmo período foi
colocado contra um violeta denso e
pousado sobre estrados que continuam o tabuado do chão, substituindo
os anteriores estradosque simulavam
parquets de Versalhes; o ~úclE!o de

pinturas de Guardi e do
século XIX foi tratado
com linhos cremes, cinzentos e verdes, estes
últimos reservados para as pinturas inglesas.
Desimpedidos os espaços e abertas diferentes
perspectivas nas galerias, peças emblemáticas da colecção de Pintura pontuam o percurso do visitante: a Jovem
de Ghirlandaio; o Retrato de Helena
Fourment, de Rubens; a paisagem
Quillebeuf, Foz do Sena,de Turner; a
Leitura de Fantin-Latour e, finalmente, as Bretonnes au Pardon de Dagnan-Bouveret, peça agora integrada
na exposiçãopermanente.
Gcentro de mesa de René Lalique
convida-nos na direcção da sala dedicadaao núcleo daquele artista francês,
com vidros e jóias que agora se mostram contra fundos claros numa disposição que se quis seriada, sem artifícios museográficos, evidenciando a
qualidade intrÍnBecade cadapeçaque
o visitante descobrecom liberdade.
De uma atitude mais interpretativa
dos objectos da colecção, apresentados anteriormente numa envolvência de pendor intimista, passou-se a
uma outra onde as peças são apresentadascom maior isenção,sem ênfases ou escolhas sugeri das por cenografias expositivas. Com uma museografia mais despojada e menos

dirigida, potencia-se no visitante uma melhor capacidade de comparação e escolha, conducente a atitudes
mais reflexivas perante as obras de
arte.
O tratamento dado à entrada do Museu correspondeu a esta intenção.
Consensualmente rejeitada a hipótese de aí instalar a loja, foi retirado o
balcão de venda de publicações, permanecendo apenas a bilheteira.
O espaço foi nobilitado por mais vazio e apenas pontuado simbolicamente por única peça,uma das grandes esculturas da colecção, o ApoIo
de Houdon, que estava secundariza-

Atrio do Museu com ApoIo de Houdon.

da no jardim interior e foi elevada
agora num plinto de pedra. Na parede oposta colocou-seuma vitrina alta
onde se expõem as publicações produzidas pelo Museu que, indiciando
a presença da loja no piso inferior,
evidenciam sobretudo o trabalho de
investigação que se tem desenvolvido e que é essencialfonte de prestígio
para a instituição.!
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Ospadrõesde vida moderna, cadavez
mais exigentespara o cidadão; aconselham a ponderar, entre outras coisas,o
papel dos espaçosde exposição, atri~
buindo-lhes uma importância fundamental como agentespromotores da
qualidade de vida nas cidades.
"'""*'""
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Os Museus sãohoje entendidos como
espaços onde o cidadão pode viver
uma experiência cada vez mais interactiva com a arte que contempla - que
é património seu - e a estrutura física
em que seencontra.
Por isso a preocupação em colocar à
disposição do visitante meios, serviçose actividades,que permitam incrementar a sua assiduidade e prolongar
a sua permanênciano espaço.
Neste aspecto,a Arquitectura assume
papel preponderante, criando ambiências,funcionalidade e condiçõesde
conforto, susceptíveisde tomar a visita ao espaçomuseológico mais agradável.
Políticas cada vez mais rigorosas de
gestãocultural e museológica,permitem hoje saberquais ospúblicos alvo a
atingir e quais as soluçõesexpositivas
mais adequadasa cadaum deles.
Mais do que satisfazer uma necessidade ao visitante, pretende-se encontrar soluções que preencham as
expectativas de quem visita um
Museu.

m Ptójecto em Marcha
Partindo deste novo entendimento
das funçõesdo Museu, a Câmara Municipal de Faro deu início, em 1998,ao
projecto de reestruturação e desenvolvimento do Museu Arqueológico e
Lapidar Infante D. Henrique, o Museu
Municipal de Faro.
Com a aquisiçãodo conjunto arquitectónico constituído pelo Castelode Faro e antiga Fábrica da Cerveja Portugália, a revitalização do Museu começaa assumir contornos ainda mais
visíveis.
O projecto visa dotar estes dois espaços de um discurso actual, permitindo uma apresentaçãorigorosa e coerente do vasto espólio do Museu de
Faro.
,

;~;~i;~wfffiectura

e IrtsêrçãoUrbana
O Projecto procura atingir novas dinâmicas culturais e induzir a reabilitação do valioso Centro Histórico da
cidade. Para atingir tais objectivos, a
intervenção assentanas vertentes Arquitectónica, Urbanística e Cultural.

cessárias ao funcionamento de um
Museu.
Trata-se,no primeiro caso,de uma intervençãonum Monumento N aciona!
classificado, a qual abrange não só os
claustros como toda a área da antiga
Cerca do Convento, requalificando o
conjunto e repondo a sua correctaleitura enquanto antiga estrutura conventual. Torna-se igualmente necessária a modernizaçãoe reabilitaçãodo
espaçomuseológicoactualmenteexistente,vocacionando-opara a apresentaçãoda Arqueologia e História Local
e Regional.
O segundo caso integra as Muralhas
classificadascomo Imóvel de InteressePúblico. Estaintervenção visa a valorização das estruturas militares medievais (Castelo), a reabilitação dos
vestígios do antigo Quartel oitocentista e a adaptação funcional das estruturas fabris edificadas no início do
séculoXX. Este conjunto constituirá o
núcleo das Artes Plásticas, com um
enfoque especialpara a Pintura do séc.
XVI ao XIX, Cartaz e Arte Contemporânea Portuguesa.

~!A Arquitectura
(.!

do Projecto

A intervenção abrangea
recuperaçãoe modernizaçãodo pólo existenteNúcleo do Convento bem como a criação de
um novo pólo - o Núcleo
do Castelo - dotando o
conjunto das condições
exigidaspelafunçãomuseológica, prevendo a
existência das áreasne-

Vista aérea do Castelo de Faro
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'ê "
A Interven,~ão'Wrbanística
.,

, - evidenciar a sua eventual sobreposição, de modo a valori-

zar as suas componentes, que
se podem assumir, elas próprias, como peçasimportantes
do discurso proposto aosvisitantes.
Por outro lado, ao incidir sobre
terrenos de grande sensibilidade arqueológica, o projecto
veio promover a sua investigação, pretendendo ainda a
musealizaçãode estruturasentretanto postas a descoberto e
a respectiva integração no circuito de visita.
A ligação entre os dois núcleos museológicos encontra-seprevista através
de uma passagemsubterrânea,a qual
constituirá, simultaneamente, uma
porta para a "Cidade Arqueológica".
i

Entrada do Convento de Faro.

Perante edifícios antigos como estes,
directamente relacionados com a história da cidade e, portanto, com os temas a abordar no futuro Museu, torna-se imperioso recuperar as suas
estruturas edificadas ori~inais, ou

Programa Funcio.t:i'

Também o capítulo da Inserção Urbana é alvo de cuidados especiais:
As áreas de ampliação foram reunidas
num só volume, que ocupa sensivelmente a mesma posição do actual
edifício'das oficinas municipais, embora com uma nova solução de tran-

Vista do Claustro do Convento de Fal

"",finvolverco~ o Projecto de Remodê4ação

- - ---~.norte das ":'uralhas
do castelo.

~---.

.~~"

-~V

.

,~.,~

Serviços a disponibilizar
. Recepção e apoio a utentes;

S~ços

.Loja;
. Cafetaria;
. Auditório com 100 lugares;
. Exposição permanente (pré-História, Proto-História,
Romana, época Islâtnica, época Medieval!

a disponibilizar

. Recepçãoeapoioa utentes;
'~a;
.Auditório;

época

. CafetariaI Restaurantecom acessoindependente;

Moderna, Faro-

. Exposiçãopelmanente (Pintura Séc.XVI a XD(, Cartaz e Arte

Evolução Urbana);
. Exposições Temporárias;
. Serviços Educativos;
. Centro de Documentação;
. Laboratórios e Reservas.

ContemporâneaPortuguesa);
. ExposiçõesTemporárias;
. ServicosEducativos.

Pedra & Cal N2 12 Outubro

rovembr(

)ezembro 2001

Tema de Capa

sivamente para a inversão
destequadro, atravésdeurna
intervenção que possa evidenciar os valores patrimoniais existentesempreendendo a requalificaçãode toda a
área oriental do núcleo histórico da Vila Adentro, incluindo a reconversão de áreas actualmente adstritas a
funçõesnãocompatíveiscom
o Centro Histórico (indúsFachada
principal doConventodeFaro,ondepodever-sea cúpula.

siçãopara o edifício do convento, pondo em evidência o cunhal de pedra aí
existentee permitindo, a quem passa,
uma rápida visão para o interior do
Museu e do seu logradouro.
Esta solução de implantação mantém
portanto a organização volumétrica e
espacial do conjunto, não alterando a
disposição e alinhamento da fachada
poente do Núcleo do Convento, característicadestelado do Largo do Castelo.
A ligar os dois imóveis, uma passagem
subterrâneaquepermitirá acederigualmente à "cidade arqueológica", entretanto em processo de escavaçãoe investigaçãoextensiva e progressiva.
O conjunto museológicoem apreçoinsere-sena periferia de uma malha urbana antiga, num local algo descaracterizado por ocupaçõesde índole inindustrial ou armazéns.O projecto do
Museu de Faro deverá contribuir deci-

trias e armazéns)

algarvia que ganhará relevo cultural
no panorama nacional e internacional,
fador que poderá revelar-se decisivo
na diversificação da oferta turística
que tem passado,essencialmente,pelas suas virtudes enquanto destino
balnear.
A opção cultural tem sido assumida
com entusiasmo, tendo já culminado
com a escolhada cidade de Faro para
ser, em 2004, a Capital Nacional da

Cultura.
li

e a recons-

tituição da antiga Praça de
Armas. A intervenção reflectir-se-á
directamente no desenvolvimento
económico de todo o núcleo urbano
mais antigo.
c

cC

rte
Para além das intervenções de fundo
atrásdescritas,todo o Projectoexpressauma preocupaçãofundamental com
a função pedagógica de um espaço
cultural valioso enquanto património
histórico e artístico, sobretudo a orientar para asgeraçõesmais jovens.
A intervenção objectiva o acréscimo
da importância cultural e artística da
cidade de Faro, concretizando o reforço de uma estratégia de capitalidade no seio do AIgarve e Sul do País.
A importância da concretizaçãode um
equipamento desta envergadura não
interessasó a Faro,mas a toda a região

Um Breve Olhar
para o Passado
A história do Museu de Faro começa
quando o Muniápio Farensedeliberou,
em 22 de Fevereiro de 1894 criar o
Museu Arqueológico eLapidar Infante
D. Henrique homenageando assim O
Navegador por ocasiãodo V Centenário do seunascimento.
Inicialmente foi destinadauma salado
edifício dos Paçosdo Concelho para a
instalação do Museu. Em 1914,já durante a I República, passaa funcionar
na Igreja do Convento de Santo António dos Capuchos,aí permanecendo
até 1969,data em que transita para as
actuais instalaçõesno antigo Convento da N.! Sr.! da Assunção.A inauguração oficial deste novo espaçoverifica-seapenasem 1973.
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No final do séc. XX, coube-nos a tarefa
potencialidades conjugadas dos edifíde reprogramar este grande museu,
cios e das colecçães.
necessitado de ampliação e beneficiaEmbora se possa ler no '~InventárioArção das suas instalações que detém o
tístico da Cidade de Coirnbra" (1947,
estatuto de monumento nacional.
p.162) que as obras iniciais de adapSediado desde 1913 no paço episcopal
taçãodo paço"em parte o reintegraram e
de Coimbra, alguns anos antes deixaem parte o desnaturaram", é forçosoredo vago e arruinado, o Museu foi obconhecer que, malgrado a renovação
jecto de sucessivas intervenções que,
do bloco norte ter conduzido à perda
em cada período, contribuíram
para melhorar as condições de
funcionamento e a qualidade
de exposição do seu vasto e importante acervo.
Todavia, a falta de espaço nun!!;"
ca permitiu criar depósitos para
~:~
reserva museológica, nem oficinas gerais, de conservação e
de apoio pedagógico, nem sequer uma zona paraacolhimento do visitante, bem localizada,
:-Lo~gia"quinhentista
doAntigoPaçoEpiscopal.
eficiente e confortável. Daí, o empenhamento que as sucessivas direcdos "restos manuelinos", a intervenção
ções manifestaram na aquisição do terde 1912 não o "desnaturou" mais do que
reno parcialmente adjacente, a oeste, o
as seguintes, decorrentes dos prograqual fora ocupado como logradouro
mas de Vergt1io Correia (1932-44) e
do paço, sendo o restante constituído
Luís Reis Santos (1952-1967)e da transpor habitações, numa vizinhança periferência para o Museu (1966) da fagosa para a segurança da instituição.
mosa Capela do Tesoureiro, edificada
no séc. XVI na Igreja do Convento de
"Sediado desde 1913 no paço S. Domingos.
episcopal de Coimbra, (...) o Globalmente, todas estas obras, levaMuseufoi objectodesucessivas das a efeito pela Direcção-Geral dos
Edifícios e Monumentos Nacionais,
intervenções..."
não impediram que o conjunto arquiA concretizaçãoda possedessesanetedónico chegasse aos dias de hoje
xos conduziu, nos finais da décadade
preservado no que encerra de mais
80, à decisão de uma intervenção de
original e historicamente valioso.
fundo que viria a perder-seem acções Na verdade, a residência episcopal
pontuais e fragmentadas por falta de
não é um edifício mas sim uma jusum programa global que contemplastaposição de edifícios ligados entre si,
se, de forma crítica, o significado e as
embora individualizados
pela com-

\

-

partimentação das coberturas,perpetuando uma antiga tradição de raiz
muçulmana. A mesmainfluência selê
na porta da cercamedieval, ainda conservada.
Igualmente medievos, todos datáveis
no séc.xll, sãoos restosda igreja-colegiada de S.Joãode Almedina e diversosfragmentosarquitectónicoseescultóricos descobertosdurante as
remodelações do paço ocorri"

dasem1895-96
e 1938.

i

Do final de Quinhentos data a

l

varanda, desenvolvida em dupla colunata - que liga oscorpos
I

I

~

norte e sul, e constitui oelemento mais emblemático do conjunto - abrindo o vasto pátio

central sobre a paisagem,a
poente. Estaobra, segundo risco atribuído a Filipe Terzi, inte-

gra-se na primeira grande reforma do paço, da iniciativa de D.
Jorge de Almeida e concluída por D.
Afonso de CasteloBranco,os dois bispos recordados pelos respectivosbrasõesno portal de entrada edificado em
1592.
A profundidade da intervenção conduziu nessa época ao total entulhamento do fantástico pódio em dois pisos abobadados que, em meados do
séc.I, a administração romana construíra ali para suporte de um fórum.
Volvidos dezanoveséculos,entre 1932
e 1940,o monumento é redescoberto,
iniciando-se um processo descontínuo de escavaçõesarqueológicasque
só terminaria na décadade 90.
Perantedois mil anos de História inscrita numa sucessãode intervenções
arquitectónicasrujas marcasora seso-
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brepõem ora sejustapõem, impunhase um trabalho paciente de leitura e
interpretação que ajudassea definire
sublinhar a diversidade formal e temporal em presença.
A complexidade do edifício constituía,
aos nossosolhos, a maior dificuldade
do programa. Mas, simultaneamente
tínhamos consciênciada sua valia in~
trínsecae de quanto - sebem descodificada e gerida - ela poderia acrescentar ao entendimento e à fruição das
colecçõesexpostas.Essafoi a primeira
decisãoimportante, certamentemetodológica,mas que influenciaria de forma decisiva tanto o programa como o
projecto. Com efeito, à tentaçãode um
tratamento unificador que apague as
marcas do tempo e neutralize a descontinuidade dos espaços,preferimos
tirar partido dasespecificidades,organizando a exposiçãopermanente por
núcleostemáticosem que, tanto quanto possível, o edifício funcione como
elemento integrador.
Por outro lado, complementarmente,
queríamos ter como adquirido que,
não obstantetodos os constrangimentos reais - de natureza patrimonial e
urbanística- que afectam,de igual mo-

zona, em 1966,da Capela do Tesoureiro rompeu a escalae a funcionalidade do bloco, dando também lugar a
um processode degradaçãoacelerada
do edifício -facilitando múltiplas infiltrações- e da própria Capelacom todo

do, o conjunto edificado e os edifícios
a construir, a intervenção agora programada iria, uma vez por todas, trazer a esteMuseu uma clara separação
entre circuitos públicos (acolhimento,
exposição,espectáculo,educação,descanso) e reservados (administração,
investigação,arquivo / reserva,conservação,áreastécnicas).
Para cumprir tal objectivo, foi necessária outra opção: aceitar que, definidasaslinhas mestrasde um programa

o seu recheio escultórico, por exposiçãoaosagentesnaturais e à acçãodos
pombos que ali dormiram e nidificaram durante três décadas.
Resolverestesproblemas com eficácia
e sensibilidadeftgurava-se-nos ser o
grande desafio colocadoao arquitecto
e, por consequência,o ponto em que o
programa museoÍógico exigia maior
flexibilidade, Assim
aconteceu, com
/
efeito, obrigándo a lógica da proposta
arquitectónicapara cobertura do pátio

museológico, este só poderá tomar
forma acabadaquando já existir uma
boa proposta desenhada,fruto de estreita colaboraçãoentre a equipa museológicae a equipa projectista.
O bloco norte do conjunto edificado é
o menos interessante e o mais vezes
alterado ao longo dos séculos.A última intervenção de iniciativa episcopal, neo-manuelina - pela mão do Arq.
Alvaro Augusto Machado - foi completamente obliterada pelos sucessivos programas de adaptaçãoa museu,
entre 1912 e 1960, corporizados de
modo pouco inspirado tanto ao nível
das fachadasquanto, ao nível da comparticipação interna. A inclusão nesta

~~Perante
dois mil anos deHistória inscrita numa sucessãodeintervençõesarquitectónicas(...)im-

punha-seum trabalho paciente
de leitura e interpretação...~'

a estender o princípio em que se fundamentava à zona do edifício actualmente ocupadapelos serviçostécnico-administrativos e pela casado pessoal.
A cabeceirada igreja setecentista(que
substituíra a medieval), completamente absorvida pela construção,nos anos
1940-50,dessazona de serviços, será
assim libertada, oferecendo ao visitante mais uma oportunidade de leitura da crónica.
Certo é que tal decisãosó foi possível
graçasà feliz circunstânciasde a edilidade ter disponibilizado um gaveto
que apenas uma viela separa do terreno destinadoà ampliaçãodo Museu.
De forma trapezoidal, estendendo-se,
na suaparte mais larga, diante da varanda quinhentista, esseterreno tem
uma capacidadede utilização muito
condicionada quer em superfície
quer em altura. Tal limitação cedo
mostrou não dispormos de áreasuficientepara desenvolvero programa,
mostrando-se legítima a ambição de
conquistartoda a faixa que ladeiaaviela. Sãograndes as dificuldades que se
oferecem,obrigando a expropriaçõese
ao faseamentoda obra, mascremosser
a única opção correctapara garantir a
coerênciado programa museológicoo
que permite igualmente requalificar a
envolvência do monumento libertando-a de presençasespúriase desenvolvendo a altemância entre volumes
construídose vazios plantados,tão característicosda Alta de Coimbra. I
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É tão desesperante quanto fascinante ver de'Sfilar mais de dois mil anos de
história concentrados
/
, num conjunto
urb ano-a ~têct
óni co'onde,setchã~
ma do a intervir pt:ojectua!~~t~,7~~
apenas dois ou trêstneses'(o
tempo do
"

concurso).cc"'"

"

cOcmerg\illio no tempo (o que é a,arqui'ctectura senão a impressão dotempono
â!tificio edificado) é obsessivo na ânsia
de enCOntrarofilão das sucessivastransformações e as fundamentações que as
levaram afabricar.O processo ~~!l1pre foi contÍnuoelfuear eseas roturas
R~cem mais impermeáveis as lacunas
hiStQpcassão porvezes desesperantes.
O arqilitectoprecisa em absoluto da his, .
,c..
. , .
,.
tona porqueplsa,terntonos
pre-eX1s.'..
'c

c

tentesmas sobrnwdoporque o Rr.o~o
que orienta a transformação vive do
tempo e nolewpo.
'
c

hesitações, firn1ezas,abusô$;'gfosserias,
ou revelações
fantásticas, fascinantes,.
, ,

beUs§imas..sen~o-nosa pisar um terreno frágil, pofvezêspreçário, onde a
,afinnaçãodo novo projectoestácontinuadamentepecessitada
de aprofundar
'ó'seufundamento na busca duma estratégiaunitária muito atentae exigente
na procura obsessiva duma possível
atemporalidadequeestádo ladóopostó
dasratoeirasdasmOdase~ó"glaffióur'c'
momentâneodassu~imágens.
Após oçamfubo que fíiemos pelasleituras históri~ convocadas,pelosrelatos e relatórioS,arqueológicos,
pelasar'"
quitecturasqUeipercorremos
',"

form~ construídas e"a~gf~da
,

c

A verificação ~a
do tempo coisificado nos sucessivos êStr~tos,aproxima o
arqueólogo do arquitectoao ponto de
quase se confundirem. O domÍniócdó,
,
concreto, das coisas, apro~-os.
Não
sãoascoisaspor nós hoje edificadas uma
camada mais nas sucessivas conlemporaneidades precedentes? Que valór~s,
que sensibilidades, que usos aí se vão"
imprimir? Como se sobrepõe e se cruza
o novo estrato com os antecedentes. O
campo arquitectónico busca a sua própria autonomia neste espaço concreto e
neste tempo sfugular.
No espaço de dois milénios a história do
sítio acumula de facto o cruzamento de
muitas histórias e o sítio arqueológico
mostra-nos não um mas vários edifícios
que se continuavam, ou sobrepuseram
ou se cruzaram, destruindo-se ou fragmentando-se, gerando residualidades
c

Cc

do desper-

".

ta!;,ao'ent~decer, se algo surge como
êomov~~teri\~nte
belo nestaAlta Coimbra,'c éca
extraor~asimbiose
entre as
"c
Cc
cc,
c

,

,ccc,

co-

lina, em que a tedónica ad~ecocv~~c
to~áfico,
numa globalidadeqe sis:
teii1â~ta1ino de vaziose em~gênêi~
em qu~cc
a imanência do criptopóttico
româh~CdeCAemjnium
é decisivamente,

.

ge~.

~~"!"c

Fazendoa descanstruçãaretrospec-

tiva do sítio do projectqtudoconverge
no criptopórtico suporte do Forulji..

"~~ta fabulosa construção destinada,a
domesticar
o declive transformando.,o
'"
" ,','
em chãe,plano está no entanteconstruída sobr~,~
'" assentamênte'urbano
"
P
ré-romano
clÚ'ectamente"aiustade'à
"
,
1
pendente.
"

taríamosde destacar o período romano,
a sucessiva implantação românica de s.
João deAJmedina, o reforço do carácter
resideI1cialdppaço renascentista, a rotação !'ht'brida:ítda nova igreja barroca e
finalriiente a descaracterização casuísti"
"ta dos sucessivos "enxertos", restauros e
consolidações iniciados com o alvor do
nosso século até à actualidade.
""
O rigor e a coerência tectónica r9mana
levam-nos a aceitar a correspondência
longitu~
norte-sul das eStrutur'1$de
cc
fundação do criptopórtico com,,~aXialidade da abside e praça do FOrUhl na
mesma direcção. O enquad:rame~topa.
norâmicodo vale e Rio Mondego é
transversal e orientado a poente.
A criação no período condal da diocese
de Coimbra (sec.XI) está~ origem de s.
"
João de Almedina ruja orient~ção~tã
provoca a rotação de noventa graus da
~alid~d~)ongit:udinal
do Forum préexistente, SUpomos que a tipologia "resi"dencial" da própria colegiada, em exten"Sãopara poente do claustro lateral, vem
{eforçaresta nova orientação,oposta à
~

~terior.""""c

cc

Estah1pQtesedero~a
poderá ser claramente atenuada seBe confirmar a e'"
xistência dumt~mplo romano orientac"
c
do segundo o e~o transversalCquecn~"
período da cristi!1ização daria origem à"
;" Cc
"fundaçaodaI!JTPtA.
Cc

C""C

-

cC

o--r-

c"

Ol'etçrço do carácter doméstico e palaciano doP~
episcopal levaàçpnsoli"
"dação datipologia de pátio em oU' com
A revelaçãoarquoológicadeste
agiome- c~a~ua1
ao Mondego a poente. A
, "
c
c
radonafundaçãodaabsidêf~~titui
o
bela e transpãreri~galeria renascentista
, ,
momento
zero
da
crê>qologia'museoatribuída a T erzi consolida a inverSão do
gráfica.
c"""c
c
c'c
c~i'Epdo Forum fixando~asit:uação
Numa brevecaracterização
dàs$ucessi~ nova;'que em nossa opinião debilita a
"
,
vas lógicasformais e construtivas'gessolidez topográfica e urbana do crip-
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topórtico pelo facto de seimplantar entre três a quatro metrOsrecuadaem relaçãoaooriginal alinhamentopoentedo
mesmo.
Poratitude deliberada,ou motivada por
degradaçãodo troço central dessealinhamentoeventualmenteaceleradope10"canibalismo"das construçõesadossadasna cotabaixada Rua dasCovas,o
facto é que estasituaçãoveio tripartir o
embasamentopoente do criptopórtico
consolidando os topos emergentesdo
Paçoqueclaramentesesalientamda galeria de Terzi sobrea encosta.Os trêsar-

nantes,o primeiro correspondente ao
Romano(platafonna do Forum sobreo
criptopórtico)e o segundoaoRomânico
(platafonnacontígua,já sobrea terra).A
evocaçãodestasduas plataformas vai
ajudar-nos a estruturar a proposta do
piso térreodo novo Museu.
Na simulaçãoda implantaçãoda Igreja
Românicausámosaplanta deS. Salvador de Travancade origemcontemporâneae de tipologia idêntica,emboraS.
Joãode Almedina aparentasseser de 3
tramose não de 5 (segundoV. Correiae
Nogueira Gonçalves).
c'

cosadossadosquesuportam a pequena

1

galeria

cado pela utilização mu-

panorâmica,do topo sul
construídospelosMonumentos Nacionais em
deslocado mimetismo
dos Estudos Gerais, reforçam ainda mais essa
singularidadefierverten-

d?,~n~~

seológicadU1n~açode
fortescaracterísticas
domésticasou residenciais
assistea uma crisede intervençõesavulsascom
fortes implicações no
I

vertical,ac

dIstinçao ongmal entre
criptopórtico e plano de

Este nosso século, mar-

terradoForum.

-

A Igreja
.. paroquIa
. 1bar-

A Cqpelacdo
.rg50ur~o
c
c!

-

. c'cc

edifício,quereflectem
os

~

~tério~ de re~tauro da

'

IdeologiadomInante.O
factoé no entantoqueos
critérios museográficos

de monumentalidade, instauram uma
promiscuidade em que o edifício se
confunde com a obra exposta em clara
ausência de contexto. Sem dramatizar,
aceitamos que essacondição já faça parte do historial recente do museu, sobre a
qual pensamos adoptar urtia posição de
"aceitação crítica", corrigindo quando
possí vel e oportuno, recontextualizando
quando recomendável, ou simplesmente autonomizando quando aconselhável, mas para todos os efeitos integrando numa nova estratégia global os vários edifícios e colecções dentro dum
espaço museológico que busca uma nova condição unitária. Seé verdade que a
evolução do sítio seinicia com o carácter
eminentemente público do Forum para
passar à condição religiosa e doméstica
do Paço Episcopal, a valorização do actUal e futuro uso cultural e museológico
deve repor o reforço da sua condição
pública, ávica e pedagógica procurando uma escala e ambiente arquitectónico ajustados a esseobjectivo.:::
_I

rocade S.Joãode Almedina aorodar de
novo a axialidade da primitiva gera à
suavol~ uma sériedecespaços
incaracterísticose residuaisafectandoa estrutura original da primitiva igreja de três
navese do respectivoclaustroruja residualidade é bastante implementada
pelaintromissãoposteriorda Capelado
Tesoureiro,já no períododevigênciado
Museu, iniciado apósa implantaçãoda
República.
Na sequênciafotográfica de maquetas
interpretativas que apresentámosdemarcámos2 territórios originais domi-

+""'+cc...,...",

-1:. --

seCO1UW~

diamporvezes

com fortesinterferênciasnasestruturas
edificadasgerandosituaçõesde descontrole de escalae de definiçãoambienta!
que oscilam entre o adossamentodomésticode fragJnentosarquitectónicos
avulsosatéà clara "frank~teinisação"
de conjuntosque emboravaliosose em
perigo seimplantam em clararotula de
escalae de contextoagravandoa já existenteresidualidadeglqbal.
Estacondiçãomorida, a meio caminho
entreuma espacialidadedomésticaherdada do paço episcopal e a fragmentáriae pontual promOçãoa encenações

Tentandointerpretar o programa

perguntamo-nos a que coisa aspira o
novo Museu Nacional deMachado de
Castro para além do que deveabrigar
mostrar,promover,etc.
Como é sabido os museuse os conceitos museológitostêtt1-setransfonnado
profiti1damentenos úlfunos anose seguem em transfonnação. Com toda a
carganegativaque resultada excessiva
mediatizaçãoe transformação da cultura numa industria de consumo,a verdade é que concomitantementea abertura ao maior número, à maior participaçãoeinteractividade,em resumoa
maior vivência cultural é também um
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factor positivo a implementar. Estanova actividade tem repercussõesdesde
logo numa maior abertura à cidade.
Nesteaspectoo novo museuaproxima-sedo antigo Forum, ou sejadeverecuperar a dimensão de espaço público
apelativo reforçando as valências de
permanência e uso quasequotidiano,
sem descuraraslimitações e condicionamentos necessáriosàs zonas museológicas. Seria interessantefazer convergir no pátio central, na loja e na cafetaria (áreasde livre circulação),acessosque se interliguem com a cidadeeventualmente em mais de um lado e
distintas cotasdo quarteirão. É fundamental redesenharasentradase os espaços urbanos de transição na perspectivada qualidadede acolhimento.A
localização do museu no contexto da
futura remodelaçãourbanada Alta ocupa um dos polos dum triângulo de
grande atracçãoturísticaem que os outros dois sãoo complexo histórico monumental dosEstudosGeraise o futuro
núcleo museológico universitário em
tomo do Colégio de Jesus..
Estaposição
saireforçadacom a localizaçãona transiçãopara a SéVelha,Almedina e cidade baixa (circuito turístico pedonal). É
fadImenteprevisívelnuma perspectiva
futura um aumento razoável de fluxo
de visitantes, incluindo a população
universitária que não seráindiferente
ao reforçodos equipamentosde acolhimento e actividadesparalelasdiversificadaspara além dos núcleos de exposiçãopermanente.

o

Nesta perspectiva, dum museu mais

aberto a àreas de influência
cidade, à univer$i49~

que vão da

à região, ao pais e

ao estrangeiro, que "novo"papel devemassumir
o(s.>edifício (s)queo albergam?
A nossaproposta passa
claramente por pôr em
funcionamentoum novo
edifíciounitário,reconhecível como tal apesarda
sua fragmentaçãohistórica, ou exactamentepotenciandoessefacto.Não
nos parece sustentável
no novo museu que os
fragmentos dominem a
globalidadecom risco de perda da própria identidade.
Pensamosser decisivo o novo edifício
ser capazde gerar a suaprópria identidadeinseparávelda suaentidadecomo
museu.
Para tal é fundamental potenciar três
aspectosdecisivos.
1Q.Tomar claro ao visitante que o valor
unitário do edifícioresideprecisamente
em tomo da suaevoluçãohistóricaconvergenteno uso actual.Nestesentido a
diversidadee diferentesespedflcidades
do seulongo percursoajudam a solidificar o seuvalor unitário comoMuseu.
2Q.Um segundoaspectocomplementar
do anterior tem a ver com criar uma
nova escalade referênciapara o edifício,para o que contribui a coberturaalta
do pátio da Capelado Tesoureiroe a criaçãoda plataforma avançadada nova
galeria e respectivovolume cúbico sobre ela.
3Q..
Finalmenteo reajusteambientalentre as arquitecturas e conteúdosexpositivos deve convergir no reforço da identidademuseológica.

.

o novoedifícioéconstituídoporumembasamentodepedra calcáriasobreo qual se
apoiaum cubodevidro (comprotecçãosolar
exterior) que contemacafetaria e, no piso
superior,parte da galeria deexposições
temporárias.
Visto do rio e da cidadebaixa apercebemo-nos dum novo embasamentoem
que poisaum volume étereode dimensõesparecida com outros edifícios circundantes.A fusão perseguidaentre a
ligeireza do vidro e a massapétrea reflectea nossaconvicçãode que o verdadeiro moderno sefundamentaem base
arcaica.Como afinnávamosno início,o
pesofundador e genninal do criptopórtico contamina o contemporâneo,ou o
contemporâneopor ele sedeixa contaminar nessacomoventebelezada Alta
em que os edifícios adquirem valor topográfico como um sistemaestratificado de cristaisopacose cintilantes..
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Por João Mascarenhas Mateus**
J.M.: Depois

de várias décadas dedicadas

à investigação

e ao estabelecimento

de

novas práticas de gestão e conservação de
colecções baseadas num conceito abrangente e complexo como o da Conservação
Preverrtiva,

poderia recordar como é que

este conceito nasceu ea que objectivos
Gae1de Guichen recebendo o "ICCROM

Award"

procurou responder?

no passadomêsdeNovembro.

No n.Q9 da nossa revista,
coma entrevista a Ana Isabel Seruya, directora do
IPCR, falou-se de ConservaçãoPreventivae dosseus
primeiros passosemPortugal. Em Roma,JoãoMasca-

renhasMateus(].M.), entrevistou para a P&C, Gaé'lde
Guichen(G. de G.), especialista de renomeinternacional e "inventor" desteconceito no início dos anos 1970.

Até à cercade um mêsDirector GeralAssistentedo
ICCROM e Chefedo seuDepartamento deMuseus e Colecções,estabeleceu,na conversa, um balanço sobre a
aplicação desteconceito, delineando novas perspectivas
para o futuro da Conservação emMuseus.

G. de G.: Nos anos 1950e 1960tinhase assistido à criação de um grande
número de museus e ao mesmo tempo ao lançamento de muitas exposições temporárias e itinerantes. A
construção de novos museus, por outro lado, tinha utilizado materiais
modernos que não permitiam o isolamento térmico e higrométrico dos
espaços.Estas acçõeseram acompanhadas de uma instalação "cega" de
sistemas de ar condicionado com resultados catastróficos para o acondicionamento e apresentação dos objectos.
As reservas da maioria dos museus
encontravam-se num estado de desordem incrível. Era frequente constatar que muitas das peças que se
encontravam em antigos inventários
tinham desaparecido fisicamente ou
encontravam-se irremediavelmente
perdidas por falta de conservação.
Por fim, e de forma não menos grave,
com a instalação das exposiçõestemporárias tinha sido esquecida a res-

De forma sintética, a criação do pós-guerra de novos museus e exposições não tinha tido em conta que as
coleccões são geralmente constituídas por objectos frágeis e que reservas bem organizadas constituem
uma condição vital para ter bons museus e para poder organizar exposições de qualidade, sejam elas permanentes ou temporárias.
A Conservação Preventiva nasceu
com o objectivo de recordar que um
museu sem colecçõesnão é um museu, partindo da sua natureza essencial, ou seja, evitar a deterioração e
manter a vida das colecções num
estado optimizado.

J.M.: Nesse período inicial teve algum
contacto oomalgum museu português?
Apercebeu-sedestasdeficiê11ciastambém
em Portu,'l,al?

G. de G.: O primeiro contacto com
um museu português, de que me recordo, ocorreu em 1971,no Museu de
Arte Antiga de Lisboa, apósuma visita aos museus espanhóis, com o Dr.
Philippot, nessaaltura director geral

ponsabilidade legal de constituir,
manter e actualizar os inventários

do ICCROM.
Nessa ocasião fiquei surpreendentemente bem impressionado com a atitude de profissionais de sensibilidade extremamente fina. Recordo os
nomes Teixeira - em tapeçarias-, e

das colecções.

Vaz e Viana
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"A construçãodenovosmuseus,
(...) tinha utilizado materiais
modernosquenão permitiam o
isolamento térmico e higrométrico dosespaços."
Apesar do isolamentopolítico e intelectual a que o país seencontrava
constrangido,o Museude Lisboaencontrava-sebem mais avançadono
que se refere ao cuidado das colecções,secomparadocom o que então
aconteciano Museu do Prado, em
Madrid.

J.M.: Compreendidas as necessidadese
os objectivos como é que o conceitoJoi
posto em prática?

agressõesnaturais de efeito lento e
cumulativo, as agressõeslentas relativas aos visitantes e os estragos
devidos aos próprios empregados
dos museus. Das catástrofes naturais (como os sismos, que a P&C
tratou no n.Q8),são de recordar as infestações de insectos e fungos, poluição, poeira e erosão. De referir a
erosãoprovocada pela passagemdas
pessoas,a falta de cuidado com a limitação do número de visitantes com
consequente descontrolo da temperatura e produção de vapor de água.
Por fim e ainda, os estragos dos
profissionais que sãopagos para conservar e não para destruir .
Estes últimos acidentes são muito
mais graves e frequentes do que se
possa imaginar.

G. de G.: Após um primeiro período
de avaliação o ICCROM organizou,
em Setembro de 1977,o primeiro de
uma série de cursos de três semanas
intitulados "Conservação Preventiva" e que abordaram, pela primeira
vez, os problemas de acondicionamento, roubo, fogo, controle climático e iluminação em museus. Estes
cursos, repetidos anualmente, foram
seguidos por responsáveis de museusde vários paísese serviram à criaçãode uma nova geração de profissionais capazes de compreender a
interacção dos diversos factores de
deterioração em museus: para além
dos problemas de conservação dos
materiais e do controle climático, as

não se vê ou é pouco visível à primeiravista.

I.M.: Quais foram os resultadospráticos que se seguiram à forntação do núcleo i,ticial de profissionais por parte do

ICCROM?
G. de G.: A Conservação Preventiva
é um pouco como a Medicina Preventiva. No que se refere ao Património,
seja ele museológico, arquitectónico
ou paisagístico, a aplicação desta metodologia apresenta um problema:

Lavar as mãos, desinfectar-se, vacinar-se não se vê, mas evita as doenças. Por estas razões esta metodologia teve essencialmenteum primeiro
impacto relativamente "silencioso",
mas eficaz nas colecções e museus
que o puseram em prática e na qualidade da conservaçãoe apresentação
de exposições permanentes e tem-

A ConservaçãoPreventiva éum
pouco como a Medicina Preventiva.'~
~~

porárias. No que se refere a sinais
mais evidentes da progressão na sua
implantação os resultados da monitorização que tem sido levada a cabo,
permitem constatar que o conceito é
ensinado em todas as escolasde conservaçãodo património, assim como
nos cursos de actualização e reciclagem do pessoal dos museus.
Dos artigos pontuais passou-seà organização periódica de conferências
a nível internacional e nacional e à
publicação de toda uma série de monografias completas dedicadas especificamente à Conservação Pre-

ventiva. Diversos doutoramentos
ii... fiquei surpreendentemente têm vindo a ser desenvolvidos neste
bemimpressionadocoma atitude campo de investigação. Na maioria
de profissionais de sensibilidade dos países começam a ser criados
extremamentefina [do MuseuNa- postos para os quais se exige a fordonal deArte AntigaJ.i'
mação especializada nesta metodo-
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logia. Recentemente,por exemplo, o
Museu de Lyon lançou um concurso
para um lugar de arquitecto em que
era exigida a especializaçãoem Conservação Preventiva. No aspecto associativo, algumas organizações internacionais, como o ICOM, organizaram já os seus próprios grupos
de trabalho especializados, para a
pesquisa e discussão neste domínio.
Diversas associações profissionais
actualizaram os seusestatutos de forma a incluir a Conservação Preventiva como seu objectivo prioritário.

servadores e gestores de museus.
Conjuntamente com os aspectos
mais ou menos técnicos de conservação, a estratégia global de estudo,
apresentação e novas aquisições de
uma colecção deve ser bem definida
e preparada com antecedência a médio e longo prazo, integrada nu~a
visão alarga da da sua importância
pedagógica, lúdica e de impacto de
formação de mentalidades de uma
comunidade ou de um país.

memória colectiva no presente e projectá-Ia no futuro para reforçar a sua
identidade cultural e elevar o nível

da qualidadede vida." I

ICCROM

-International

Cen-

tre for the Study of the Conservation and Restoration of Cultural Property. Organizaçãointer-governamental do grupo

I.M.:

Para concluir,

e de forma a sinteti-

I.M.: Existe já algum plano de Conser-

zar o tema desenvOlvido nesta entrevista,

vação Preventiva que tenha sido imple-

poderia dar uma definição concisa do que

mentadoa
nívelnacional?

é realmente a Conservação Preventiva?

das Nações Unidas, fundada
em 1956 e encarregada da salvaguarda dos bens culturais no
Mundo. Com sede em Roma,

ii... a Holanda lançou recentemente o seu plano nacional [de
ConservaçãoPreventiva]...
if

G. de G.: Sim, a Holanda lançou recentementeo seuplano nacional,denominadoDELTA.
J.M.: É capaz de referir uma das maiores
dificuldades

que encolltra

ainda hoje na

collservação do património

enl geral e dos

museus em particular?

G. de G.: A frequente ausênciade um
projecto cultural, por parte dos con-

G. de G.: Uma boa definição foi aquela que consegui que fosse definida e
aprovada pelos participantes do
Cur- so Regional de Programação da
Conservação Preventiva em Instituições,levado a cabo em Havana, Cuba, em 22 de Setembro de 2000: "A
Conservação Preventiva é a concepção, coordenação e o lançamento de
um conjunto de estratégiassistemáticas or- ganizadas num dado tempo e
espaço,desenvolvidas por uma equipa interdisciplinar com o consensoe
participação da comunidade, a fim
de preservar, proteger e difundir a

conta com 100 estados membros e 103membros associados.
ICOM

-lnternational

Council

of Museums. Organização não
governativa associadaà UNESCO, criada em 1946,com sede
em Paris. Conta com 15.000
membros em 109 países, e dedica-se à promoção e desenvolvimento dos museus e da
profissão museológica a nível
internacional.
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Por João Mascarenhas Mateus**
J.M.: Depois

de várias décadas dedicadas

à investigação

e ao estabelecimento

de

novas práticas de gestão e conservação de
colecções baseadas num conceito abrangente e complexo como o da Conservação
Preverrtiva,

poderia recordar como é que

este conceito nasceu ea que objectivos
Gae1de Guichen recebendo o "ICCROM

Award"

procurou responder?

no passadomêsdeNovembro.

No n.Q9 da nossa revista,
coma entrevista a Ana Isabel Seruya, directora do
IPCR, falou-se de ConservaçãoPreventivae dosseus
primeiros passosemPortugal. Em Roma,JoãoMasca-

renhasMateus(].M.), entrevistou para a P&C, Gaé'lde
Guichen(G. de G.), especialista de renomeinternacional e "inventor" desteconceito no início dos anos 1970.

Até à cercade um mêsDirector GeralAssistentedo
ICCROM e Chefedo seuDepartamento deMuseus e Colecções,estabeleceu,na conversa, um balanço sobre a
aplicação desteconceito, delineando novas perspectivas
para o futuro da Conservação emMuseus.

G. de G.: Nos anos 1950e 1960tinhase assistido à criação de um grande
número de museus e ao mesmo tempo ao lançamento de muitas exposições temporárias e itinerantes. A
construção de novos museus, por outro lado, tinha utilizado materiais
modernos que não permitiam o isolamento térmico e higrométrico dos
espaços.Estas acçõeseram acompanhadas de uma instalação "cega" de
sistemas de ar condicionado com resultados catastróficos para o acondicionamento e apresentação dos objectos.
As reservas da maioria dos museus
encontravam-se num estado de desordem incrível. Era frequente constatar que muitas das peças que se
encontravam em antigos inventários
tinham desaparecido fisicamente ou
encontravam-se irremediavelmente
perdidas por falta de conservação.
Por fim, e de forma não menos grave,
com a instalação das exposiçõestemporárias tinha sido esquecida a res-

De forma sintética, a criação do pós-guerra de novos museus e exposições não tinha tido em conta que as
coleccões são geralmente constituídas por objectos frágeis e que reservas bem organizadas constituem
uma condição vital para ter bons museus e para poder organizar exposições de qualidade, sejam elas permanentes ou temporárias.
A Conservação Preventiva nasceu
com o objectivo de recordar que um
museu sem colecçõesnão é um museu, partindo da sua natureza essencial, ou seja, evitar a deterioração e
manter a vida das colecções num
estado optimizado.

J.M.: Nesse período inicial teve algum
contacto oomalgum museu português?
Apercebeu-sedestasdeficiê11ciastambém
em Portu,'l,al?

G. de G.: O primeiro contacto com
um museu português, de que me recordo, ocorreu em 1971,no Museu de
Arte Antiga de Lisboa, apósuma visita aos museus espanhóis, com o Dr.
Philippot, nessaaltura director geral

ponsabilidade legal de constituir,
manter e actualizar os inventários

do ICCROM.
Nessa ocasião fiquei surpreendentemente bem impressionado com a atitude de profissionais de sensibilidade extremamente fina. Recordo os
nomes Teixeira - em tapeçarias-, e

das colecções.

Vaz e Viana
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"A construçãodenovosmuseus,
(...) tinha utilizado materiais
modernosquenão permitiam o
isolamento térmico e higrométrico dosespaços."
Apesar do isolamentopolítico e intelectual a que o país seencontrava
constrangido,o Museude Lisboaencontrava-sebem mais avançadono
que se refere ao cuidado das colecções,secomparadocom o que então
aconteciano Museu do Prado, em
Madrid.

J.M.: Compreendidas as necessidadese
os objectivos como é que o conceitoJoi
posto em prática?

agressõesnaturais de efeito lento e
cumulativo, as agressõeslentas relativas aos visitantes e os estragos
devidos aos próprios empregados
dos museus. Das catástrofes naturais (como os sismos, que a P&C
tratou no n.Q8),são de recordar as infestações de insectos e fungos, poluição, poeira e erosão. De referir a
erosãoprovocada pela passagemdas
pessoas,a falta de cuidado com a limitação do número de visitantes com
consequente descontrolo da temperatura e produção de vapor de água.
Por fim e ainda, os estragos dos
profissionais que sãopagos para conservar e não para destruir .
Estes últimos acidentes são muito
mais graves e frequentes do que se
possa imaginar.

G. de G.: Após um primeiro período
de avaliação o ICCROM organizou,
em Setembro de 1977,o primeiro de
uma série de cursos de três semanas
intitulados "Conservação Preventiva" e que abordaram, pela primeira
vez, os problemas de acondicionamento, roubo, fogo, controle climático e iluminação em museus. Estes
cursos, repetidos anualmente, foram
seguidos por responsáveis de museusde vários paísese serviram à criaçãode uma nova geração de profissionais capazes de compreender a
interacção dos diversos factores de
deterioração em museus: para além
dos problemas de conservação dos
materiais e do controle climático, as

não se vê ou é pouco visível à primeiravista.

I.M.: Quais foram os resultadospráticos que se seguiram à forntação do núcleo i,ticial de profissionais por parte do

ICCROM?
G. de G.: A Conservação Preventiva
é um pouco como a Medicina Preventiva. No que se refere ao Património,
seja ele museológico, arquitectónico
ou paisagístico, a aplicação desta metodologia apresenta um problema:

Lavar as mãos, desinfectar-se, vacinar-se não se vê, mas evita as doenças. Por estas razões esta metodologia teve essencialmenteum primeiro
impacto relativamente "silencioso",
mas eficaz nas colecções e museus
que o puseram em prática e na qualidade da conservaçãoe apresentação
de exposições permanentes e tem-

A ConservaçãoPreventiva éum
pouco como a Medicina Preventiva.'~
~~

porárias. No que se refere a sinais
mais evidentes da progressão na sua
implantação os resultados da monitorização que tem sido levada a cabo,
permitem constatar que o conceito é
ensinado em todas as escolasde conservaçãodo património, assim como
nos cursos de actualização e reciclagem do pessoal dos museus.
Dos artigos pontuais passou-seà organização periódica de conferências
a nível internacional e nacional e à
publicação de toda uma série de monografias completas dedicadas especificamente à Conservação Pre-

ventiva. Diversos doutoramentos
ii... fiquei surpreendentemente têm vindo a ser desenvolvidos neste
bemimpressionadocoma atitude campo de investigação. Na maioria
de profissionais de sensibilidade dos países começam a ser criados
extremamentefina [do MuseuNa- postos para os quais se exige a fordonal deArte AntigaJ.i'
mação especializada nesta metodo-
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logia. Recentemente,por exemplo, o
Museu de Lyon lançou um concurso
para um lugar de arquitecto em que
era exigida a especializaçãoem Conservação Preventiva. No aspecto associativo, algumas organizações internacionais, como o ICOM, organizaram já os seus próprios grupos
de trabalho especializados, para a
pesquisa e discussão neste domínio.
Diversas associações profissionais
actualizaram os seusestatutos de forma a incluir a Conservação Preventiva como seu objectivo prioritário.

servadores e gestores de museus.
Conjuntamente com os aspectos
mais ou menos técnicos de conservação, a estratégia global de estudo,
apresentação e novas aquisições de
uma colecção deve ser bem definida
e preparada com antecedência a médio e longo prazo, integrada nu~a
visão alarga da da sua importância
pedagógica, lúdica e de impacto de
formação de mentalidades de uma
comunidade ou de um país.

memória colectiva no presente e projectá-Ia no futuro para reforçar a sua
identidade cultural e elevar o nível

da qualidadede vida." I

ICCROM

-International

Cen-

tre for the Study of the Conservation and Restoration of Cultural Property. Organizaçãointer-governamental do grupo

I.M.:

Para concluir,

e de forma a sinteti-

I.M.: Existe já algum plano de Conser-

zar o tema desenvOlvido nesta entrevista,

vação Preventiva que tenha sido imple-

poderia dar uma definição concisa do que

mentadoa
nívelnacional?

é realmente a Conservação Preventiva?

das Nações Unidas, fundada
em 1956 e encarregada da salvaguarda dos bens culturais no
Mundo. Com sede em Roma,

ii... a Holanda lançou recentemente o seu plano nacional [de
ConservaçãoPreventiva]...
if

G. de G.: Sim, a Holanda lançou recentementeo seuplano nacional,denominadoDELTA.
J.M.: É capaz de referir uma das maiores
dificuldades

que encolltra

ainda hoje na

collservação do património

enl geral e dos

museus em particular?

G. de G.: A frequente ausênciade um
projecto cultural, por parte dos con-

G. de G.: Uma boa definição foi aquela que consegui que fosse definida e
aprovada pelos participantes do
Cur- so Regional de Programação da
Conservação Preventiva em Instituições,levado a cabo em Havana, Cuba, em 22 de Setembro de 2000: "A
Conservação Preventiva é a concepção, coordenação e o lançamento de
um conjunto de estratégiassistemáticas or- ganizadas num dado tempo e
espaço,desenvolvidas por uma equipa interdisciplinar com o consensoe
participação da comunidade, a fim
de preservar, proteger e difundir a

conta com 100 estados membros e 103membros associados.
ICOM

-lnternational

Council

of Museums. Organização não
governativa associadaà UNESCO, criada em 1946,com sede
em Paris. Conta com 15.000
membros em 109 países, e dedica-se à promoção e desenvolvimento dos museus e da
profissão museológica a nível
internacional.
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ENTREVISTA

Gaël de Guichen*: Um balanço
sobre a Conservação Preventiva
Por João Mascarenhas Mateus**

Devido a uma falha técnica, foi
omitida uma pergunta e sua resposta na entrevista apresentada no último número da nossa
revista, a Gaël de Guichen. Pedimos desculpa ao entrevistado, ao entrevistador e a todos os
leitores. Apresentamos, agora,
a questão inadvertidamente omitida, assim como aquela que a
precedia no documento original.
João Mateus: Quais foram os resultados práticos que se seguiram à formação do núcleo inicial
de profissionais por parte do ICCROM?
Gaël de Guichen: A Conservação Preventiva é um pouco como a Medicina Preventiva. No que se refere ao Património, seja
ele museológico, arquitectónico ou paisagístico, a aplicação desta metodologia apresenta um problema: não se vê ou é pouco
visível à primeira vista. Lavar as mãos, desinfectar-se, vacinar-se não se vê, mas evita
as doenças. Por estas razões esta metodologia teve essencialmente um primeiro impacto relativamente "silencioso", mas eficaz
nas colecções e museus que o puseram em
prática e na qualidade da conservação e
apresentação de exposições permanentes e
temporárias.
No que se refere a sinais mais evidentes da
progressão na sua implantação os resultados da monitorização que tem sido levada a
cabo, permitem constatar que o conceito é
ensinado em todas as escolas de conservação do património, assim como nos cursos
de actualização e reciclagem do pessoal dos

museus. Dos artigos pontuais passou-se à
organização periódica de conferências a nível internacional e nacional e à publicação
de toda uma série de monografias completas dedicadas especificamente à Conservação Preventiva. Diversos doutoramentos
têm vindo a ser desenvolvidos neste campo
de investigação. Na maioria dos países
começam a ser criados postos para os quais
se exige a formação especializada nesta
metodologia. Recentemente, por exemplo,
o Museu de Lyon lançou um concurso para
um lugar de arquitecto em que era exigida a
especialização em Conservação Preventiva.
No aspecto associativo, algumas organizações internacionais, como o ICOM, organizaram já os seus próprios grupos de trabalho especializados, para a pesquisa e
discussão neste domínio. Diversas associações profissionais actualizaram os seus
estatutos de forma a incluir a Conservação
Preventiva como seu objectivo prioritário.

J.M.: Estes resultados influenciaram
naturalmente a evolução da política levada a cabo pelo próprio ICCROM. Pode
explicar como?
G. de G.: Depois dos primeiros cursos realizados nas suas próprias instalações em Roma, o ICCROM lançou em 1986 o programa PREMA
(Prevention in Museums in Africa)
que englobou quarenta e seis países
da África a Sul do Sahara, (vinte
francófonos, vinte anglófonos, cinco
lusófonos, um hispânico). O progra-

ma formou quatro centenas de profissionais e teve como resultado a criação de duas novas instituições especializadas, ambos geridos maioritariamente por pessoal africano: a Escola do Património Africano (EPA)
em Porto Novo, Benim, e o Programa
para o Desenvolvimento de Museus
em África, com sede em Mombaça,
Quénia. Estes novos organismos são
dedicados não só ao património móvel como imobiliário.
Para sustentar estas escolas o ICCROM
lançou recentemente uma campanha
internacional de recolha de fundos
de cuja Comissão de Honra fazem
parte, entre outras individualidades,
a Dra. Maria Barroso Soares, o Presidente Jacques Chirac e o ex- Secretário Geral das Nações Unidas, Javier
Perez de Cuellar. Para este fundo,
que se espera atinja os 2.500.000 de
dólares, já foram recolhidos 800. 000
dólares a partir de doações recolhidas em instituições governamentais
e privadas de diversos países como a
França, a Itália e a Tunísia. Esperamos naturalmente obter no futuro a
contribuição portuguesa. A salvaguarda dos museus em África deve
ser vista como uma opção global e
não limitada ou localizada.

* Gaël de Guichen - Licenciado em Engenharia Química pela Escola Politécnica de Lausanne, iniciou a sua carreira como engenheiro
responsável pela conservação da Cave de Lascaux em França. Desde 1970, no seio do ICCROM, coordenou diversos grupos de investigação científica no campo da conservação preventiva do património móvel, sendo autor de inúmeras monografias e artigos traduzidos
em 12 línguas, relativos a acondicionamento, climatização, iluminação e conservação de materiais em museus. Autor e responsável
pelo lançamento dos programas internacionais de formação e integração de projectos: PREMA - que envolve os responsáveis de profissionais de museus de 46 países na África a Sul do Sara e PREMO, com 40 parceiros na Oceânia.
** João Mascarenhas Mateus - Doutor em Eng. Civil, Mestre em Arquitectura. Especialista em Conservação de Edifícios e Sítios Históricos.
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Musealizar.Interpretar. A nova consciênciapatrimonial e
os valoresambientais.
A palavra "musealização"e o próprio
conceito de "museu" tende, infelizmente a banalizar-se2.Mas o que aqui
se pretende exemplificar não é, sequer, a musealização tradicional e
clássicaou a criaçãoou incremento de
espaços museológicos, mas antes a
relação que o património edificado
detém com esta realidade. E de que
modo é que estarealidade pode e deve ser tratada na óptica de uma política integrada de património.
É por isso que preferimos falar de
muselizaçãoe interpretação. De facto,
os núcleos de caracter museológico,
ou que possuam valências museológicas a par de outras, instalados em
monumentos, tendem hoje cada vez
mais para a explicação do imóvel ou
conjunto, senãomesmo da sua paisagem e da sua história. E a diferença
entre estesespaçose os museus tradicionais decorre da própria natureza
da coisa-em-si.
Geralmente, o museu é um espaçocontentor, provido de peças-algumas
das quais sublimes e de superior importância - mas em que cada peça,peseembora os discursos museológicos
diversos que se podem instalar (desdea accrochage,
à amostragem temática ou periodística), tende a contar a
sua própria história. Não assim com
os monumentos ou os sítios.Estestratam-se de unidades que contam sua
história, a história do que contêm e a
história do que os envolve. Assim, se
o museu privilegia justamente uma

estratégia explicativa a que chamaríamos de janeJa(apeçae a suagénese,
a genética das formas e dos estilos,
radicada na peça-ela-mesma)3,o monumento tende a privilegiar uma estratégia explicativa panorâmica e espacializada.
Aliás, testemunha-sehoje uma rápida
consciencializaçãoda imbricação das
matérias relativas ao património arquitectónico com os problemas do
ambiente, numa perspectiva que é a
da afirmação da paisagem como zona
transformada a reabilitar, no quadro
de uma intervenção mais vasta no territóri04.

"Geralmente,o museué um espaço-contentor,(...)emquecada
peça, (...) tende a contar a sua
própria história. f'
Efectivamente, dissipada a visão monumentalista do património (que era,
também, uma visão estática), começou a agrupar-se neste universo não
apenasa grande massaconstruída ou
aquilo a que chamamos o monumento "clássico" ou "mega-monumento"
(o mosteiro, o enorme palácio, a ruína
arqueológica...), mas também o pequeno e anónimo edifício e uma impressionante quantidade de valores,
nem todos de aparência"nobre" ou superiormente qualificada em termos
da graduaçãotípica ou clássicado que
são valores culturais de grande consumo e visibilidade. Este vastíssimo
campo, sem horizonte visível, motiva
a entrada na gíria do património - e
até na legislaçãointemacional- de expressõescomo "paisagens culturais"

õu"paisagens associativas".Tudo isto faz da paisagem um conceito "em
alta".
Como praticamente não existem paisagens"naturais", uma vez que quase
todas elas foram fruto da humanizaçãodo território, da humanização das
regiões ou do impacto diferencial da
ocupaçãohumana em lugares ou territórios vizinhos, a inscrição desta no
âmbito do património parece não só
recomendável como inexorável. Eis
pois aqui também um dos camposem
que seprevê (e sereclama)uma maior
capacidadede mutação na áreado património cultural, porque o problema
passaa enunciar-se,definitivamente
e cadavez mais, como um problema
das comunidades e do bem-estar e
cada vez menos como um problema
(somente) de arquitectos ou historiadores; e quasenunca como o problema de um "simples" monumento,
peça isolada do mundo.
Cada monumento tende, de facto, a
constituir-se como "atractor" de um
sistema patrimonial mais vasto, no
qual se inclui não apenasa envolvente imediata - sejaurbana, sejarural ou
epirrural-, mas toda a rede de conexões relativas à vida material e simbólica com eles relacionado: a paisagem humanizada, o património "de
proximidade" (estruturas não monumentais ou não classificadas,identificadoras do território - pequenos solares e habitações, cruzeiros, etc.) e o
património "difuso" (cercados, muros,fontes,vestígiosde estruturasprodutivas, estaçõesarqueológicas,enclaves ambientais,etc.)5.
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1. Antas de Elvas
Nas imediações da cidade de Elvas,
encontra-seum dos vários núcleosterritoriais do densomegalitismo do Alto
Alentejo (neolítico final). Foi assim
possível definir dois circuitos, ambos
aptos a serem percorridos através de
veículos todo-o-terreno, mediante
inscrição dos visitantes interessados.
A filtragem do público mais ou menos
especializado a que tal obriga e que
ocorre de forma natural, garante o interessee o controle qualitativo do percurso,enriquecido casoacaso,através
de sinalização própria, uma vez que
cada monumento se encontra isolado
na paisageme em locais vulgarmente
inacessíveis,composto por conjuntos
de necrópolesde dolmens de médio e
grande porte ou cromeleques.O percursoestabelecidopermite não apenas
a visita aosmonumentos, muitos deles
situadosem propriedade privada mas
previamente sujeitos a trabalhos de
consolidaçãoe restaurolevados a cabo
pelo IPPAR mediante acordo protocolado com os respectivosproprietários
-que admitem a abertura dassuasherdades,mas também a fruição daquilo
que poderemos considerar uma belíssima paisagem arcaicaque atinge a
fronteira com Espanha em diversos
dosseuspontos.Como ponto de apoio
associou-seao circuito a requalificação do Castelo de Elvas, onde existe

"(...) foi possível reconverter e

reprogramar - quer em termos de
gastos, quer em termos de desenvolvimento das acções - os diversos percursos ou itinerários
previstos."

cufate), povoados (Cola) e civitates
(Miróbriga). Devidamente reavaliado
em 1996tendo em conta a duração do
mesmo, foi possível reconverter e reprogramar - quer em termos de gastos, quer em termos de desenvolvimento das acções- os diversos percursos ou itinerários previstos. Todos
os itinerários pressupõemum protocolo e uma estreita colaboraçãoentre o
IPPAR e as autarquiasem ruja áreade
jurisdiçãoosmonumentossesituam.

Circuito

dasAntas deE/vas.Sina/ética.

AntadeS.Rafae/
I.

um centro de acollúmentoque permite
a visita ao monumento e servede ponto de partida para asvisitas àsantas.

Uma vez mais, o que aqui conta é a
valorização dos sítios arqueológicos
entendidos enquanto património arquitectónico a reintegrar. Todas asacçõesincorporadas no programa, contaram com diversas actuações conjugadas, para além das escavaçõesarqueológicase da beneficiaçãodos monumentos atravésde obras de conservação, restauro, arranjos exteriores e
sinalética. Assegurou-se uma importante frente de aquisição de terrenos e
de expropriações.

2.Programa "Itinerários Arqueológicos do Alentejo e do Algarve"
O programa "Itinerários Arqueológicos", aplicado aosmais importantes
sítios arqueológicos dos municípios
de Santiago do Cacém,Montemor-o-Novo, Évora,Ourique, Beja,Vidigueira, Campo Maior, Estremoz e Portimão, contou com uma importante dotaçãodo Fundo de Turismo e abrange tipologias tão diferenciadas como
sejamtestemunhospaleolíticos(Gruta do Escoural), megalíticos, povoados calcolíticos (Campo Maior), romanos (villaede Pisões,Torre de Palma, SantaVitória do Ameixial, S.Cu-

Do ponto de vista de critérios de intervenção, o desenho destes itinerários atém-se a uma filosofia minimalista. Em termos gerais, as intervençõesde valorização dos sítios arqueológicos por parte do IPPAR obedecem
aos seguintesprincípios:
a) Preservação,conservaçãoe restauro;
b) Pesquisa arqueológica, efectuada
em regime de continuidade, sem esgotamento do potencial, se for caso
disso, mantendo-se reservadas áreas
sem prospecçãopor escavação;
c) Oferta à fruição pública, asseguradas que foram asetapasanteriores;
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d)Constituição de basespara acolhimento do público;
e)fuserçãodos sítios arqueológicos
na ordem económica contemporânea
enquanto recurso cultural.
Se na maior parte dos casos foram
edificados pequenos centros de acolhimento com área de recepçãoe um
polomuseológico "exemplar" e explicativo, noutros casosmantém-se a
perspectiva quase que "imaterial" de
valorizar os testemunhos, tomando
possível a simples visita de "pé posto".
Poderá destacar-se pelo seu grau de
desenvolvimento a cidade de Miróbriga (Santiagodo Cacém),ampla estaçãoarqueológica que, a par de permanentes trabalhos arqueológicos,
possui já uma expressãovisitável de
consideráveis dimensões e com arranjos exteriores substanciais.Foi aí
instalado um Centro Interpretativo
e de Acolhimento, estrutura de desenho neomodemo mas sóbrio, implantado a meia encosta de um cómoro vizinho detendo uma privilegiada relação com a paisagem silenciosae calma do sítio, cumprindo
um programa que prevê não apenas
a recepção e condução do público,
mas também a valência museológica (núcleo museológico, além de
laboratório e centro de pesquisa).
Encontra-se também praticamente
concluído o centro de acolhimento e
de interpretação da villa romana de
São CucufateJ instalado à ilharga do
vastíssimo conjunto arqueológico e
abrangendo uma importante componente de arquitectura da paisagem,
incluindo a reconstituição do coberto
vegetal do período clássico e a recu-

peração dos circuitos de adução e escoamento de águas.
Este tipo de trabillhos de valorização
em sítios arqueológicos afedos ao Estado estendem-sea vários exemplos,
~
;n cados pequenos
Joram
edIJ"
centros de acolhí imento com área
de recepção e um polomuseoló~,.
co "exemplar" e,explicativo..."
ff

...

de entre os quais se destacam a área
arqueológicado Freixo Tongóbriga

-

(Marco de Canaveses),Castelo e Castro de Faria (Barcelos), o Santuário
Rupestre de Panóias (Vila Real)6.

Castelo de Elvaso
Frota de veículos do Circuito das Antas de Elvaso

3. Programa "Aldeias Históricas"
O programa "Aldeias Históricas" abrangeu os concelhos de Figueira de
Castelo Rodrigo, AInleida, Marialva,
Idanha.a-Nova, Castelo Mendo, Piodão e Linhares. No quadro do seu desenvolviment07 estes projectos possuem uma "geometria variável" ten.
do em conta a diversidade de problemas a enfrentar bem como a coorde-

nação das diversas entidades envolvidas. Assim, contam-seentre os projectos executados obras de conservação e valorização de castelos, de
centros históricos e de outros monumentos, tratando-se, nalguns casos,
de intervenções de pequeno porte
destinadas essencialmente à conservação preventiva, e outras de maior
porte tendo por objecto o restauro de
monumentos e a construção de "obra
de raiz" com a finalidade criar "infraestruturas de acolhimento". Parte
das i~tervenções assumem a característica de arranjos exteriores. Muitas destas intervenções conjugam as
diversas valências acima descritas,
funcionando como projectos integrados na verdadeira acepção da
palavra (tal é o casode Idanha-a-Velha, por exemplo). Tendo em conta a
especificidade do patrimónioedificado em causa e os problemas levantados por cadacaso,o programa
encontra-sefortemente condicionado à realizaçãode pesquisasarqueológicas prévias.
De entre os projectos em curso destaca-sepela sua concepçãoo de Idanha-a-Velha. Cidade romana de origem, Egitânia chegou a ser sede de
bispado e, como tal, umas das mais
importantes povoaçõesantigas da região da Beira interior no tempo dos
visigodos.O projecto de Idanha-a-Velhas pode considerar-se um dos mais

interessantes
"case-studies"na áreado
património. Constituiu-se como exercício de opçõesvariáveis - consoanteo
imóvel a intervencionar- e estendeuo
seu escopode intervenção muito para
além do estrito "monumento". A es-
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tratégiabasecontempla a valorização
de toda a povoação.

restaurado enquanto exemplar de ar-queologia industrial, tendo sido adaptado como espaçomuseológico com-

Com basena coerência deste conjunto, situado grande parte intramuros
mas com pequenas extensões extramuros, os projectistas iniciaram o estudo de um plano de pormenor, de
modo a servir de baliza para a reabilitação do casario, concedendo-lhe
pequenosespaçosde ampliação que
venham futuramente a servir de alternativa às adiçõesespúreas(geralmente,pequenosbarracos)que ali se
fazem, corrigindo gradualmente a
"imagem" do lugar (operaçãoa cargo
da autarquia). Foi ainda desenhado o
anteprojectode um "plano de urbanização"(encargoda autarquia) enquadrando qualquer ampliação futura
das áreasedificáveis - casoesta seve-

plementar.
Refizeram-secoberturas e reconstruíram-se muros, limpáram-se as "ruínas" e concedeu-se-lhes capacidade
de fruição segundo uma perspectiva
minimal.

~~Refizeram-secoberturas e reconstruiram-se muros~ limparam-se as ~~ruínas'~
e concedeu-se-Ihescapacidadedefruição..."

Joga-seaqui na antecipação:produz-se
"a montante" um instrumento de planeamento relativamente leve de modo a ordenar eventuais pretensõesde
construçãofuturas, retirando" carga"
ao centro histórico, libertando-o de
áreaconstruída, uma vez que possui
solosde riquíssimo potencial científico.Mais concretamente,o trab~o dos
projectistas concentra-se em "objec-

Os projectistas desenharam ainda
uma peçade equipamento (vulgo "espigueiro", por lembrar a suaforma) de
linguagem moderna e executada em
materiais contemporâneos (ferro),
constituindo-se, na realidade, como
um longo corredor coberto, com prateleiras laterais nas quais se encontra
exposta uma boa parte da riquíssima
lapidária e epigrafia que por enquanto se encontra encerrada na Sé Catedral. Na Porta Norte procedeu-se à
monumentalização do imóvel através
da reconstrução dos torreões
(aliás corrigidos ou "desrestaurados"); criando-se um passa..
diço de visita no coroamento da
muralha bem como um arranjo
da envolvente baseado já nos
testemunhosarqueológicosentretanto exumados. A equipa,
tendo em conta o facto de Egitânia se tratar de um estaleiro

tos"patrimonialmente importantes,
que servem de catalizadores para a
experiên~a de valorização global. As-sim aconteceucom o Lagar de Varas,

arqueológico permanente, preparou para a zona dasmuraJhas
na zona dos "paJheirosde S.Dâmaso"uma intervenção de "res-

nha a verificar necessária,para uma
zonaextra-muros situada ao longo do
rio, que ficará valorizado através de
um pequeno cais essencialmentedestinado a actividades desportivas ou
delazer.

tauro crítico". Desmontadas as edificaçõesque serviam de palheiro e escavadas a$ muralhas, veio-se a constatar que asmesmassetratarnde uma
reconstrução recente que aproveitou,
do original, apenaso respectivotardoz.

o projectopromoveu a reedificação
de uma estrutura "nova" que substituirá os antigos palheiros. Esta estrutura foi apenas"encostada"à muralha
através da criação de um espaço de
clarabóia separado daquela, recriando com materiais modernosos alçados dos dois torreões há muito desmontados.
Em termos de ocupação, esta edificação destina;;se ao acolhimento de
arqueólogos residentes,a laboratório
ea recolhademateriéÜs(intervenção a
cargo da autarquia); Oprojecto traduziu-se ainda, na reconstrução de
uma antiga casade fundação manuellna, reconvertendo-a em posto de turismo. Quanto à Sé,prevê-se o aprofundamento das escavaçõesem tomo
do monumento, a criaçãode um novo
circuito de vistas com passadiços e

Povoado calcolítico

de Santa Vitória

da torre de observação.
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de Campo Maior

a partir

11-

OPINIÃO

Tema de Capa

sinalética, tendo-se requalificado o edifício da chamada "basílica" através
de restauros pontuais e da sua "mobilação" de modo a concederuma leitura (euma interpretação) mais correcta
ao espaço.

"O projecto traduziu-se ainda,
na reconstruçãode uma antiga
casadefundaçãomanuelina,reconvertendo-a
em posto de tu.
"
rtsmo...
de disponibilização

A musealização do património construído passa, portanto, por um conjunto de operaçõesque não secingem,
hoje em, dia, à simples disposição (ou
deposição...)de acervos,nem sequerà
organização de circuitos de visita ou

corrente de infor-

mação.
Pelo contrário, aliando estes aspectos
da musealização clássica de "espaços"
- porque é de espaços que tratamos,

da ou do Palácio da Pena - o que se
pretende atingir é a requalificação
espacial total, do monumento e envolvente, de uma forma que reconduza o público ao entendimento do
sentido pretérito dessasestruturas
semperder a qualidade de fruição que
a sociedadedo terceiro milénio exige
no encontro harmonioso do difícil binómio consumo-cultura. .

alguns possuidores de acervos riquíssimos, tais os casos do Palácio da Aju-
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Urna das mais decisivas transformações
que se têm vindo a operar nas Ciências
do Património é a consolidação do seu
estatuto universitário. De facto, a crescente afirmação e autonomia de saberes
disciplinares corno a História da Arte, a
Recuperação do Património Arquitectónico, a Conservação e Restauro, e a
Museologia tem passado em grande
medida pela organização universitária
da investigação e do ensino.
No que à Museologia toca, a formação
em exercício dos profissionais de museus tinha sido competência atribuída
ao Museu Nacional de Arte Antiga,
onde durante urna década (1965-1974)
se ministrou o Curso de Conservadores de Museus. Com a suspensão deste
Curso - episodicamente retomado, em
novos formatos, por entidades corno o
WPC (Instituto Português do Património Cultural) ou a APOM (Associação
Portuguesa de Museologia) - instalara-seum prolongado debate, e urna indefinição legal, sobre a melhor maneira de
prover à formação profissional dos técnicos superiores de museus.
A partir dos inícios da década de noventa as universidades portuguesas
passam a oferecer cursos de pós-licenciatura (pós-graduações e mestrados)
em Museologia. Urna parte da comunidade museológica, de formação tradicional nas práticas profissionais e nos
antigos cursos de conservadores, procurou resistir então à 'intrusão' universitária argumentando contra o carácter
teorizante desta modalidade de formação e advertindo para o perigo de
assim se poder instalar urna dicotomia
entre profissionais e acadérnicos. Destes
sectorespartiram propostas - inspiradas

no casoda parisiense"Écoledu Louvre"para ser retomadaa função de "Museu
Normal" dantes atribuída ao "Museu
dasJanelasVerdes" ou, nessaimpossibilidade, a criação de um curso" oficial"numa dasuniversidades.
Em contraste com esta posição (cada
vez mais residual,diga-se)a instituição
da tutela, o Instituto Portuguêsde Museus,tem superadobemasdúvidas que,
no passado,formulou quanto ao lugar
de excelênciaocupado pelasuniversidadesnaproduçãodeum discursocien11".

a formação em exercíciodos

profissionais de museus tinha
sido competência atribuída ao
Museu Nacional deArte Antiga"
tífico na área da Museologia, defendendo que "para a prossecução dassuasatribuições,competeao IPM (...) q)fomentar o
desenvolvimentoda investigação,designadamentenos domínios da história, história
de arte, etnologia,arqueologia,musicologia,
museologiae da conservação,
emarticulação
com as universidades e outros centros de
investigação" (Artigo 32) (Lei Orgânica
do I. P. M., decreto-lein.2 161/97, de 26
deJunho).
A sua actual directora, Raquel Henriques da Silva, é ela própria um casoilustrativo das novas e diferenciadas possibilidades de formação dos museólogos,
já que tem conjugado carreira académica e científica com a adopção de responsabilidades directivas em museus. Não
por acaso, cremos, tem sabido incentivar e reconhecer a produção do discurso
universitário da Museoiogia, ao mesmo
tempo que se tem batido pela qualificação do tecido museológico nacional
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através,por exemplo, do apoio incon
didonal à institucionalização da Redt
versitário da Museologia não significa,
naturalmente, nem o alheamento da
praxis (o trabalho técnico-profissional
levado a efeito no território do Museu),
nem sequer a elaboração e divulgação,
pelos académicos, de teorias eruditas
desfasadas desta realidade. Por outro
lado, o contado exclusivamente experimental dos profissionais com as colecçães não produz, por si só, um saber
cientificamente fundamentado, nem
tem representado em rigor um acréscimo da investigação divulgada e publicamente testável. Se reduzida a mero
receituário de "boas práticas", a Museologia mais não seria que o regresso anunciado a uma Museografia que alguns já
apelidaram de "goodhousekeeping",produtora preferencial de manuais de "economia doméstica"dos museus.
Observando de perto a estrutura curricular dos diferentes cursos pás-graduados, fácil será verificar que ela procura
equilibrar e sabiamente dosear teoria e
prática, quer através dos conteúdos disciplinares ensinados, quer mesmo pela
formação dos docentes, muitos deles
provenientes, como especialistas convidados, do universo das práticas museológicas. O ensino universitário da Museologia tem procurado incentivar a
reflexão teórica entre a comunidade
museológica, contribuindo para a construção de uma visão estratégica sobre o
papel dos museus na vida contemporânea e, sobretudo, para a formação técnico-científica e humanística dos profi&sionais. Prevalecem, é certo, algumas
dificuldades de articulação entre a re-
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A integração local e regional da

Universidade de Évora é uma
realidade..."
rente legislação que regula as carreiras
dos profissionais de museus da administração pública (decreto-lei 55/2001,
de 15 de Fevereiro) e a obtenção de
habilitações pós-graduadas em Museologia. No actual quadro legal não se reconhece ainda, para efeitos de concurso
para a carreira de conservador (Artigo
3Q),a necessidade de seostentar uma formação espeáfica em Museologia, remetendo para os júris aavaliação~uística, de acordo com "a especialização de
cada museu". Contudo, cremos que a
prazo - quando alguns dos actuajs profissionais com formaçõe~ em outras
áreas do saber tiverem garantidos os
seus lugares de carreira- serão superados estesobstáculos e finalmente reconhecido que a pós-licenciatura adequada
para um técnico superior de museu é,
naturalmente, a Museologia. Tanto mais
que a harrnonização de habilitações e de
equivalências europeias, por força do
processo de Bolonha (criação do Sistema
Europeu do Ensino Superior até 2009)
obrigará certamente a uma revisão da
actuallegislação, com base num diálogo
mais produtivo e eficaz entre a tutela pública, os diferentes empregadores de
pessoal de museus e as universidades.
O Departame~todeHistória
da Universidade de Évora ao organizar a partir de 1993 urna Licenciatura em Património Cultural, variante do Curso
de História, veio encetar um caminho
que continua a prosseguir através da
oferta de cursos pós-graduados em
grandes áreas especializadas do uni-

verso patrimonial(Museologia,
a partir de 1999,e CiênciasDocumentais, a
partir de 2001).A Museologia surgiu,
por isso,pos horizontes de prioridade
do Dep~tamento de História, de forma natutal e em coerênciacom as opções cie~tíficas e metodológicas que
tinham presidido ao lançamento daquela Li~enciatura
e que, mais recen'"
temente; em 2000- deram igualmente
corpo à Licenciatura em Arqueologia.
A iritegração local e regional da Universidade de Évora é uma realidadenestedo~ínio, como em tantos outros
iriiludível. A utilidade social no desempenhodo papel que,também aqui,
à Universidade cabe será tanto mais
importante, quanto é sabido que a sul
de Lisboa o único Museu da rede pública do Instituto Portuguêsde Museus
é ode Évora. Por isso julgamos que o
Curso d(! Pós-Graduaçãoe Mestrado
.
em MuseologIatem vmdo aprestarum
serviçopí:íblicoaoproporcionar a actualizaçãocrentíficados profissionais de
museus e de departamentos culturais
das autarquias,bem como dos professoresdos ensiriosbásico,secundárioe
superior. Paramais, numa conjuntura
de verdadeira 'explosão museal', caracterizadamais pela aberturade novos
museus do que pelo estabelecimento
criterioso de uma política cultural para
ascolecçãesdisponíveis.
Aoferta universitária deste Curso irisere-seno percurso normal de aceitação, pela comunidade científica,.de
novos saberes em constituição. Na
perspectiva curricular proposta, assume-se a transdisciplinaridade de saberes que se entrecruzam na Museologia - fonte estimulante da sua aber'"'"

..

tura epistemológicatanto àstipologi~~
museaisdasciênciassociaisehumanas
(História, Arte, Arqueologia, Etnologia) quanto àsdas ciênciasexactase da
natureza (Ciência e Técnica, História
Natural). Paraalcançartal objectivono
Curso, apostou-seno envolvimento de
docentes de diferenciadas formações
científicas e provenientes também de
várias áreasdepartamentais;no recursoaespecialistasligados àsactividades
profissionaisdo universo museológico
(Instituto Português de Museus, Rede
Portuguesa de Museus, Instituto Por..
tuguêsde Conservaçãoe Restauro,AssociaçãoPortuguesa de Museologia,
ICOM/ SecçãoPortuguesa); a outras
universidades públicas portuguesas
(Departamentode Antropologia, daF.
C. S.H. da Universidade Nova de LiSboa; Faculdadede BelasArtes, da Universidadede Lisboa;Instituto Superior
de Ciências do Trabalho e da Empresa); e a universidades estrangeiras
(Universidade de Newcastle).
Sãoas seguintes as disciplinas leccionadas ao longo de quatro semestres:
História da Museologia;Hist6rlaSo;;
cial da Arte e da Cultura; Museologia e
Comunicação;ConservaçãoPreventiva em Museus; Património Museológico e Construção da Memória; Incorporaçãoe SiStemasde Documentação;
Curadoria de Colecções;Exposição e
Design; Multimédia e Sistemasde informação;OperaçõesMuseológicasI e
Estágio l.{Concepção e Produção de
uma Exposição); Arquitectura e Museus; Problemas Leg~is e Éticos em
Museologia; Tópicos Especiais em
Museologia (Restauro em Museus);
Administração de Museus; Estágio 11
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(88h numa instituição museal). Além
deste Curso leccionado na Universidadede Évora, cuja segunda edição
seiniciou em Outubro de 2001,asuniversidadesportugueses oferecem os
seguintescursos de pós-licenciatura
emMuseologia:
1)Departamentode Antropologia, Fanlld~dp

dp Cipnri~~

Sori~i~ p H1Im~-

nas,UniversidadeNova deLisboa(Mestrado);
2) Departamentode Oênciase Téa1icas
do Património,Faculdadede Letras,Universidadedo Porto (pós-Graduação);
3) Departamentode História, Faculdade de Letras,Universidadede Coimbra
(Mestrado);
4) Universidade Lusófona (Mestrado);

5) Universidade Lusíada (pós-graduação);
6) Instituto de Artes e Ofícios, Univer~in~np -Alltnn(\m~
.i~h(\~ (Pn~-o-r~~_.- np
-- T
-~~-~\~ ~ 0---

duação,empreparação).
li

{

~

~

"A MELHOR MANEIRA DE CONSERVAR UM EDIFíCIO
É MANTÊ-LO EM USO, UMA PRÁTICA QUE PODE ENVOLVER
MODERNIZAÇÃO COM OU SEM ALTERAÇÕES DE ADAPTAÇÃO"
InCarvalho..JoséA loboCSalvaguarda do PalríMóníoEdíficodo
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Pedem-me que este texto seja sobre Museus e colecções,curiosamente por vezesé difícil distinguir
entre a importância da colecçãoe o
próprio edifício, pois alguns Museussão autênticas obras de Arte.
Assim o comprovam alguns sites
de Museus que evocam não só a
colecção como o próprio espaço
que as contém e no caso do Guggenheim de Bilbao, da autoria do
Arquitecto Frank o. Gehry, estáactualmente em cursouma exposição
sobre o próprio arquitecto e a sua
obra.Uma autênticapescadinhade
rabo-na-boca! Mas, passemosaos
factos. Em Portugal, visitei duas
colecçõesdignas de referência, a
Fundação Ricardo Espírito Santo
Silva e a Fundação Calouste Gulbenkian, não só pela importância
dos seusacervos,mas também pela qualidade das suaspáginas.
1.O siteda FundaçãoCalousteGulbenkian, em www.guibenkian.pt, apresenta-sede forma sóbria e cuidada, e
logo após uma breve introdução ao
edifíco-sede e jardins, permite-nos acederà colecçãopor núcleose conhecer
algumas das peçasem pormenor. Embora algo "estático", estesite constitui

uma visita obrigatória pela qualidade
ímpar da colecção,com particular destaquepara a colecçãoLalique e o mobiliário Françêsdo séc.xvm.

ças da colecção (parece que a Rainha Vic-

tona despachavaalgunspresentespessoaismenos interessantespara o Museu...).

2. A página da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, em www.fress.pt,
apresenta-se bem organizada em tomo
da colecção de Artes Decorativas Portuguesas do seu fundador, localizada
no Palácio Azurara. A visita pode ser
igualmente feita por núcleos ou seleccionando as salas em planta, com respectivas peças, estando ainda disponivel informação sobre as famosas reproduções produzidas nas suas oficinas e actividades das escolas da Fundação.
No Estrangeiro (se é que tal termo se
aplica na mtemet), a dificuldade resume-se à enorme variedade de opções e
sem grande originalidade visitei quatro
grandes Museus (o Louvre não foi um
dos escolhidos... convencional, mas
não tanto!). A escolha recaiu sobre o velho V &A (Londres), o incontomável
MoMA (Nova York), os radicais Gughenheim (neste casoo de Bilbao )eo requintado Pallazo Grassi (Veneza). A
verdade é que não fiquei desapontado.

~,f:::""""-

.~="'=

~~.

4.O Museum of Modern

Art, constitui uma referência mundial (possui
desde 1932a primeira colecçãosobre
Arquitectura e Design)e estáem obras,
on-sitee on-line! Em www. moma. org,
pode o internauta consultar os pormenores da construção da nova galeria,
atravésde um interessantecronograma
interactivo das diferentes fases(19992005) acompanhado de fotografias e
descriçãodos trabalhos,tudo "embrulhado" num apelativoweb-design.

3. O site do Victoria&Albert

Museum, em www.vam.ac.uk, apresenta
um designinovador euma apresentação
multimédia em Macroflash, permitenos saber mais acerca de Moda Radical
(Ra- dical Fashion), com som e movimento... no entanto a navegação não é
muito dinâmica pois o acessoao acervo é
reduzido. Como nota original, consulteseasShort Stories,onde poderá ficar a saber histórias pitorescas sobre certas pe-

5. De todos os sitesque visitei para este artigo, talvez o meu favorito sejao
dos Museus Guggenheim, em www.
guggenheim.org,o designminjmalista
da página inicial contrastaapenascom
o rico desenvolvimento posterior, distinguindo os cinco diferentes Museus
(Nova York, Bilbao, Veneza, Berlim e
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LasVegas)e possibilitando o acessoa
cadaum delesindividualmente. Consultei apenasos dois primeiros e encontram-semuito bem organizados,
permitindo a consulta por nome do
artista ou movimento artístico (revelando-semuito prático). Destaqueainda para o edifício de Frank O. Gehry,

com belíssimas fotografias de vários
ângulos.
6. Por fim, uma visita (virtual) ao País-Museu por excelência,Itália, a fim de
conhecerasnovidadesdo PallazoGrassi, ruja página por sinal serevela mais
interessantequanto ao que já passou...
na verdade, estapágina possui um in-

teressantee original modo de consulta
de todas as exposiçõesque ali decorreram, não só é estéticamenteagradável como intuitivo e prático.
Para terminar, um agradecimento ao
Dr. Pedro Teotónio Pereira,um navegador experimentadonestaáguas,pelas suasinumerassugestões.

~
~
~

PrincipeReal,23-3° 1250-184 LisboaPor1ugal-Telefone:+351213219950
Fax: +351213467995- Email:mcarq@mail.telepac.pt
- Site:www.mcarq.pt
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Na busca de uma sociedade justa as
referências essenciaisde Deus, Pátria
e Família foram destruídas. Cada homem se crê livre e igual, mas já não
tem relação objectiva nem de suporte

essencialna revitalizaçãodo sentido
do Museu.
A arte deve ser: visualmente reconhecida,historicamentecompreen-

asestruturas,sem

Temade Capa

dial. Esta assembleia reúne anualmente representantes das direcções

Museus devem-se

um
poderem

com teste-

recente"Federação

,~-

,

de Por-

o grupo de

~~_.-

a efeito a

temporária em

61-1!!
322 54 37

É.

~~~

~-~~-~~~~~-~

~~

museus devem procurar oferecer.
Os amigos dos Museus têm um papel

-

Em 2001realizou-se,no Porto a assembleiageral da FederaçãoMun-
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A caracterizaçãodos materiais constituintes, incluindo o levantamento
geométrico e a elaboração do projecto de consolidação do troço de muralha islâmica existente no interior
do edifício do BNU, solicitado à Oz
pela Câmara Municipal de Tavira
(C.M.T.), visou fundamentar as medidas necessárias para a segurança
estrutural da muralha, a definição da
consolidaçãosuperficial da massade
alvenaria e a verificação das condições de climatização a implementar no espaçointerior do edifício.
De acordo com informações dadas
pelos arqueólogos da C.M. T., a muralha, pertencente ao período islâmico, data do século XII e corresponde
a uma ampliação da muralha existenteno século XI (Fig. 1). O troço em
estudo, constituído por alvenaria de

Fig.,2 - Paramento

do troço de muralha

islâmica

Fig. 1 - Traçado provável

da muralha

de Tavira

(C.TorreseS.Macias)

pedra argamassadade excelentequaqualidade, encontrou-se, posteriormente, integrado em construções,
apresentando sinais de nele terem
sido executados diversos cortes, passagense cavidades, em resultado das
conveniências das sucessivas gerações de utentes dos edifícios a ela
adossados (Fig. 2).

Pretende-seintegrar o troço de
muralha, que se apresentahoje
comoum imponentevolume de
alvenaria,nasinstalaçõesremodeladasdo banco,num espaço
museológicoa criar.
Os ensaiose observaçõesrealizadaspermitiram concluir que
muralha é constituídapor alvenaria de pedra irregular, de origemcalcáriaoolíticae margosa,
argamassada
comargamassade

cal (Fig. 3).

O estado de alteração das rochas
estudadasé relativamentebaixo. A
areia das amostrasde argamassaé
quartzosae a suaaderênciaà matriz
é boa.
Dos ensaiosde compressãouniaxial
sobreprovetes de pedra e de argamassa,extraídosda muralha resul-

Fig.3 - Amostra de pedra (em cima) e de argamassa (em baixo)
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taram osvaloresconstantesdo Quadro I. Estesvalorespermitiram concluir que, para o conjunto da alvenaria, a tensãomáxima não deverá
ultrapassar2,5MPa.
Foram estabelecidasdiferentesmedidas de consolidaçãoda muralha.
As medidas de natureza estrutural
foram fundamentadasnum cálculo
sumário,tendo por baseos resultados obtidos num modelo computacional de análise. Foram preconizadasasseguintesmedidas(Fig.4):
. Tamponamentode aberturas;
. Remoçãode elementosespúrios;
.Aplicaçãode ancoragenscommanga de injecção.
A Fig. 5 esquematizaas ancoragens

-

Quadro I Característicasmecânicasda alvenaria

Pedra

38,6aS9,2
18,6a 22,3

Argamassa

de manga injectadautilizadas para
consolidara alvenariaem zonasonde possamexistir maiorestracções.
Foramtambémrecomendadasalgumasmedidasdeconsolidaçãosuperficial da alvenaria.
Do ponto de vista da interacçãodos
materiais constituintes da muralha
como novo ambiente,admite-seque

Fi$(.4 - Medidas de consolidação estrutural.
Fig. 5

4,5a7,S

a manutenção, no espaço circundante, de uma temperatura entre os 20 e
os 22QCe uma humidade relativa entre os SSe 60%não prejudicará a estabilidade superficial da alvenaria, dado que ela não apresenta níveis de

humidadeapreciáveis.
.

- Sistema de ancoragem, utilizando

solidação
alvenaria

35,2a 90,4

estrutural
do troço de muralha.
com a calda de injecção.
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mangas injectáveis, empregue na conTem a vantagem

de não contaminar

a

AS~IS D~ATRIM! ÓmQ

A compreensão da nova lei de bases
do património publicada em 8 de Setembro de 2001, passa em grande medida pelo conhecimento da história da
legislação portuguesa nesta área, que
não obstante longa, não é nem rigorosa nem constante, oscilando entre a
preservação das "Antiqualhas", e o
desejo sempre presente nos homens
do poder de deixar a sua marca arquitectónica.
Remonta ao reinado de D. João V o
primeiro diploma legal que se refere
ao património, o alvará régio de 14 de
Agosto de 1721, que surge na sequência da criação pelo mesmo monarca
da Academia Real de História a quem
incumbiu de "providenciar sobre a con-

servação
dosmonumentos",
de inventariar e conservar" os monumentos antigos que havia e que podia descobrir no
Reinodos temposem (que) nelle dominaram os Phenices,Gregos, Persas, Romanos,Godose Araôicos..." ordenando ainda que "nenhuma pessoa de qualquer
estado, qualidade e condição que seja, desfaça ou destrua em todo ou em parte qual-

queredificíoque mostre ser daquelestempos (...1".O referido alvará régio proibia ainda a demolição de monumentos, estátuas e mármores, protegia as
medalhas e moedas antigas e cometia
às Câmaras Municipais a obrigação
de conservar epreservarasantiguidades já descobertas ou que se viessem a descobrir nas respectivas áreas
de jurisdição.
Um novo conceito de "Monumento
Histórico" surge no Século XIX através de um projecto de Decreto de 1876
que salientava a necessidade de habilitação dos técnicos para a intervenção

em monumentos. O mesmo diploma
pretendia, pela primeira vez, definir o
papel do Estado na inventariação, estudo, vigilância, conservação ereparação
dos monumentos históricos,
,
mas não terá passado de umprojecto
de diploma legal, como aconteceu aliás com a primeira relação de monumentos a classificar, levada a cabo pela Real Associação de Arquitectos e
Arqueólogos Portugueses, em 1880,
por ordem do então Ministro das Obras Públicas, que não logrou ser alvo
de aprovação oficial.
Só no Século XX aparece a preocupação de classificar os imóveis, através
do Decreto Orgânico que instituiu o
Conselho dos Monumentos Nacionais e que veio estabeleceras "Bases
para a classificação dos imóveis que
devem ser considerados Monumentos

Nacionais (...)". Assim, em 27 de
Setembro de 1906 foi publicado o decreto que formalizou a primeira classificação de imóveis em Portugal e
em 14 de Janeiro de 1907, classificavam-se aqueles que foram considerados
os mais simbólicos
e caris, .
'
maticos ~onumentos.
Obra do primeiro governo da República foi o importante Decreto com
força delei, datado de 26 de Maio de
1911( que veio possibilitar a intervenção financeira do Estado, çom O ob~
jectivo de impedir a destruição de
imóveis classificados de propriedade
particular, naqueles casos em que se
comprovasse a impossibilidade económica do proprietário em levar a
efeito obras necessárias à preservação
do edifício.
Até 1985, são aprovados e publicados

diplomas parcelarese essencialmente
regulamentares versando indirectamente o património arquitectónico,
excepção feita ao Regime Geral das
Edificações Urbanas aprovado pelo
Decreto-Lei n.Q38382de 7 de Agosto
de 1951,que veio estabelecerzonasde
protecçãodos monumentos nacionais
e dos imóveis de interessepúblico.
Em 1985surge a primeira lei geral s0bre o património, a Lei n.Q13/85 de 6
de Julho que durante décadasnão logrou alcançarqualquer utilidade prática, pois nunca foi alvo de regulamentação, pouco ou nada contribuindo
para a defesado património em geral,
e do património edificado em particular. Com efeito a legislaçãoreguladora
do património apresentava-se,fragmentada por diplomas da mais variada índole e de articulação duvidosa.
Com a publicação da nova Lein.Q107/
2001pretende-seestabeleceras bases
da política e do regime de protecçãoe
valorização do património cultural,
substituindo a anterior lei n.Q13/85 e
revogando um grande número de diplomas dispersos e parcel~res que
muito contqbuí~ para a supra referida fr~gm~taçã(;.
Estalei carecerá,por outro lado, como
a sua antecessora, de legislação de
desenvolvimento tendo sido estabelecido um prazo de um ano no seu art.
111Qpara a su~ aprovação "deforma
unitária e consolidada",que se espera
não permaneça letra morta, a bem do
trim .
pa
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ISTOTAMBÉM É PATRIMÓNIO

Por Alexandra Antunes e Adrião

o Museu N aciona!Ferroviário, no Entroncamento, tem demorado a impor-se ainda que tenha sido criado pela
Lei 59/91 de 13 de Agosto. Com avançose recuos,remonta a 1970a criação da primeira Comissão Organizadora do Museu, que decidiu a sua
instalaçãono Entroncamento,prevendo que a sua inauguração sedesseem
1972.
Só em 1986 a Câmara do Entroncamento aprovou por unanimidade
uma moção no sentido de se criar o
Museu Nacional Ferroviário, moção
levada a votaçãona Assembleiada República pelo deputado Hermínio Marlinho que apresentou a proposta de

Decreto fundamentada pelo deputado Annando Femandes,ambosdo Partido Renovador Democrático (PRD),
em três grandes pontos: a situação
geográfica do Entroncamento, uma
aspiração antiga desta localidade e a
necessidade de se defender este valioso património.
Em 1996o museu ganha um novo impulso com um conjunto de reuniões de
grupos de amigos do caminho de ferro e a autarquia do Entroncamento,
tendo-se decidido abraçar um novo
projecto: a implementação do museu
recorrendo à reconstrução e aproveitamento de edifícios entretanto desafectados da exploração ferroviária, e
adaptadospara fins museológicos.
Com a realizaçãoem Fevereirode 1996
das primeiras jornadas para a defesae
promoção do Museu Nacional Ferroviário, que contaram com a presença
do Secretáriode Estado dos Transpor,.
tes,resultou a nomeaçãode um Grupo
de Trabalho Informal (Gll) que deu
origem à actual Comissão Executiva

para a Instalação do Museu Nacional
Ferroviário (CEI/MNF). Do Plano Director então realizado destacam-se
alguns objectivos, tais como: identificaçãoda unidade museológicadentro
do espaço mais vasto que é o nó ferroviário do Entroncamento;manter as
ligações com a envolvente; criar condições de protecçãopara o acervo em
exposição; armazenamento, recuperação e manutenção da colecção;conferindo inovação e unidade na linguagem das edificaçõesnovas necessárias
à implementação do programa mu-

seológico.
.

Museu Nacional Ferroviário Engenheiro Armando Ginestal Machado
Morada: Apartado 190,
2334-909 Entroncamento
Tel: 249 720480. Fax: 249 720487
Horário: de 2.~ a 6.~ feira, das 9:00 às
12:30 e das 14:00 às 17:30
Nota: A sede administrativa do MNF
dispõede biblioteca temática, com serviço
de apoio a estudantes e investigadores.

Locomotiva da série 1301a 1302
Construtor: The Withcombe
Locomotive Company
Ano de fabrico: 1952
Número de locomotivas: 12
Potência dos motores: 675CV
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J

estudos no âmbito do

científica nacional e
de diversos

público especializado,
às inter-

das diversas intervenções previstas
ou em curso, bem como das componentes relacionadas com outras áreas
do património como sejam a disciplina urbana e a salvaguarda em geral. Aspectos de carácter normativo e
outros de carácter doutrinal são expostos de forma acessívelmas apro,.
fundada nos diversos contributos.
O IPPAR tem também vindo a dar
conta das intervenções que realiza

atravésde ediçõesde livros técnicos,
conhecidoscomo CadernosIPPAR veja-se na Livraria desta revista
(pág. 45) a obra de Luís Aires-Barros
recentemente editada. Estas publicaçõesvisam transmitir o resultado
das intervenções dando informação
científica, com um alcancee precisão
considerados de vanguarda em termos europeus.
Tudo se articula numa política editorial que abrange,também, a divulgação dos monumentos e sítios ao
grande público através dos Guias-Roteiros(com mais de vinte e cinco
títulos), de livros de ensaio(na colecçãoArte & Património),de tesesligadas à área da arqueologia (na colecção Sítios), dando corpo a uma das
linhas centraisda política do IPPAR:
a da divulgação do património. .
Nota: As publicaçõesdo IPP AR poderão
ser adquiridas nas suas lojas, através da
Livraria Virtual (em www.gecorpa.pt) e

daPedra& Cal (pág.45).
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2Q EncontroCientífico
do IPCR "Conservação
e Restauro - Que
Formaçãopara que
perfis profissionais?"

O Instituto Português de Conservação e Restauro, promoveu nos dias
25 e 26 de Outubro, na Universidade Lusíada, em Lisboa, o Encontro
"Conservaçãoe Restauro:Que Formação para que Perfis Profissionais?",que reuniu cercade 60 especialistas nacionais e internacionais
desta área. Estiveram presentesrepresentantesdo Ministério da Educação, do Instituto Politécnico de
Tomar, da Universidade Nova de
Lisboa, da Faculdade de Letras de
Lisboa e de EscolasProfissionais de
todo o país.Foram discutidos: a história da formação, as realidades do

~

INSTITUTO
PORTUGUtS
DE CONSERVAÇÃO
E RESTAURO

ensino superior e a proliferação de
acções de formação profissional na
área da conservaçãoe restauro.
Do debaterealizado conclui-se existir
uma grande inquietação relativamente ao papel que em Conservaçãoe Restauro devem desempenhar as diversas categorias profissionais. Essainquietaçãoresulta, em grande medida,
da ausência de pensamento doutrinário que enforme e unifique as for-

111Seminário Internacional sobre
Construções Históricas
Organizado por Paulo B. Lourenço
(Universidade do Minho) e PereRoca
(Universitat Politécnica de Catalunya, Espana),esteSeminário Internacional decorreu no Grande Auditório
da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, em Guimarães, nos
dias 7, 8 e 9 de Novembro. Na manhã
de Sábado,10 de Novembro, tiveram
lugar asVisitas Técnicas.
Este32Seminário Internacional foi da
maior importância para a comunidade técnica e científica nacional, tendo recebido um interesse inesperado
da comunidade, contou com cercade
500 participantes, dos quais mais de
150eram estrangeiros.
A conservação,reforço e restauro do
património arquitectónico requerem

mações e as prestações profissionais, que agilize um debate sobre
estasquestões,evitando os discursos paralelos que, por falta de uma
linguagem comum, inviabilizam a
convergênciaindispensável ao progresso. Entre outros pontos focados, o debatemostrou que:"O Conservador-Restaurador (designação consagrada em lei) deve ser
entendido como o profissional que
detém a formação científica e técnica e as responsabilidades exigidas ao especialista em conservação para que possa desempenhar um papel inter-pares nas
equipas pluridisciplinares quetêm
a seu cargo o estudo, a gestão e a
intervenção no património móvel
e imóvel."

uma abordagem multidisciplinar pelo que o evento representou uma 0"portunidade única de juntar diferentesespecialistasnacionais e intemacionais que trabalham na área do património arquitectónico. O seminário
contribuiu para que os agentesenvolvidos na conservação do património
arquitectónico, incluindo as instituições governamentais, as universidades, os c~ntros de investigação, os
profissionais e as empresas de construção, tivessem acessoà experiência
de especialistas na área. O conjunto
das conferênciasabarcou os aspectos
principais relativos à metodologia geral de intervenção e às técnicas de
análiseexperimental e numérica, com
o objectivo de ofereceruma visão ampla e actualizada dos recursos actualmente disponíveis para o estudo rigo-
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roso e científico do estado das construções antigas.
As ideias chave do Seminário foram
discutidas em dois painéis dedicados
aos temas "Contribuição do conhecimento da história para a segurança das construçõesantigas" e "Os limites das intervenção:Conclusõesdo Seminário".

A conservação,restauro, reabilitação
e manutenção do Património Arquitectónico em Portugal têm recebido
crescenteinteresse pela comunidade
técnica,pelas autarquias, pelo Estado

e pelos seusproprietários. Os avanços
nestaáreado conhecimentoe o acesso
à experiência de especialistas nacionais e internacionais são essenciais
pelo que a contribuição do seminário
para o conhecimento e difusão das
técnicas modernas de análise e reparação é muito útil.
Depois de diversos erros cometidos
no passado, verificam-se agora inúmeras intervenções exemplares no
Património Arquitectónico, em paralelo com intervençõesmuito deficien-

tesoo objectivo a perseguir, inclusivamente, no caso dos fundos significativos disponibilizados pelo POC (Plano Operacional da Cultura), éimpedir
as intervenções apressadase que danificam o próprio património. .
Nota: O volume de actas do 111Seminário
Internacional sobre Construções Históricas poderá ser adquirido através da Livraria Virtual (em www. gecorpa.pt) e da

Pedra& Cal(pág.45).
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AGENDA

ConservationPlans
and Recording for Repair

IV Reunión Nacional
de Geo-Arqueología

Local: The Edward Foundation

Local: Almazán, Soria, Espanha.

West Dean College.

Data: 5 a 8 de Fevereiro de 2002.

Data: 16 a 18de Setembrode 2002.

A course forthose responsible for managing repair projects inhistoric buildings, providing insightinto

O evento inclui sessõescientíficas e

lhe con-

um conjunto de visitas guiadas.

servation plan process and practice in compiling plans

Organização e Informações: Alfredo

at an appropriate leveI. Various techniques of building

Pérez-Gonzalez,Univ. Complutense

investigation

are explored. A range of

de Madrid, Facultad de CienciasGeo-

survey equipment wil1 be available to try out, demon-

lógicas, Departamento de Geodiná-

and recording

strating how lhe knowledge

obtained can be used to

rica, 2840Madrid.

feed into lhe conservation plan, inform lhe repair, and

Tel: +34 913944890

be logged for he recordo This training is aimed at aI1con-

e-mail: aHredog@eucmax.sim.ucm.es

servaton professionals, not only those dealing with top-

URL: http:/ / tierra.rediris.es/ aequal

grade buildings.
Organização:

West

Dean

College

and

English

Heritage.
Informações:
De=,

The Edward James Foundation,

West

Chichester, PO18OQZ, England.

Tel: +44 01243 811301 . Fax: +44 01243 811342
e-mail: isabel.thurston@Westdean.

org.uk

URL: www.westdean.org.uk

Industrial structures: conservation,
change of use and refurbishment:
Conference

I CW CT 2002-The lnternational
Course on Wood Conservation
T echnology

Local: Braunschweig, Alemanha.

Local: Oslo, Noruega.

Data: 6 a9 de Março de 2002.

Data: 21 de Maio a 28 de Junho de 2002.

Organização e Informações:

Organização: ICCROM / UNESCO.

Monika Denzel, Reiseburo Schmidt,

lnfonnações:Tone

Stadmarkt 17,0-38300 Wolfenbuttel,

NIKU, P.b. 736Sentrum, NO-Ol05

Germany
Tel: +495331884251.Fax: +49 53 3188 4111

Oslo, Norway

e-mail: ib2002@der-schmidt.de

Fax: +4723 355001

URL: www.ib2002.tu-bs.de

e-mail: tone.olstad@nikuosl.ninarúku.no

Marie Olstad,

Tel: +4723355026
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(:OURSF ANNOUN(;f:MENTAND
PRFL1Mi'NARYPROGRAMME

VIDA ASSOCIA
TIVA -

nístico, social, científico e técnico,
que fazem dela um património cultural cujo valor transcendequer a
nossacidade e o nossopaís, quer a
nossageração.Justifica-se,portanto,
a suasalvaguarda.
11.As acçõesconsignadas no Plano
Director Municipal de 1994e reforçadas na reunião que teve lugar na
Fundação Gulbenkian,em 24de Outubro dessemesmo ano, não tiveram
concretização prática eficaz ao longo
dos passados sete anos, não permitindo assegurar a adequada salvaguarda da Baixa enquanto património arquitectónico.

Para conseguir esseobjectivo, propõem-seasseguintesmedidas:

A. Criar uma entidade para a gestão
da salvaguarda, reabilitação e revitalização urbana da Baixa Pombalina,
com suficiente autonomia, que superintenda e coordene todas as intervenções de planeamento e a sua implementação, procedendo à gestão
dos processos de licenciamento, orientando as opçõesestruturais e construtivas de que se devem revestir os
projectos particulares na Baixa, acabando-se assim com as intervenções
avulsas e descoordenadas que actualmente se fazem. Nessa entidade,
coordenada pelo município, devem
existir órgãos onde tenham assento
as diversas instituições estatais e organizações de cidadãos ou de interessesdirectamente relacionados com
a Baixa;

CONCLUSÕES E MOÇÃO
Conclusões
I. Apesar da ausênciade uma conservação adequada e das múltiplas alteraçõesavulsas e pouco criteriosas,
a Baixa Pombalina constitui um conjunto de notável interesse histórico,
arqueológico, arquitectónico, urba-
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VIDA ASSOCIA TIV A

B. Elaborar o "Programa de Reabilitação" mencionado np.referida
reunião de 24 de Outubro de 1994
e o seu "regulamento municipal"
ou "plano de pormenor". Esta pode ser a primeira incumbência da
entidade acima referida. O "Programa" deve conter um "plano",
em que as orientações estabelecidas sejam calendarizadas. Devese,também, incluir nesse"programa de salvaguarda" a reabilitação
sísmica dos edifícios da Baixa por
forma a dotá-los de condições
estruturais para suportar um sismo intenso;

C. Flexibilizar a noção(PDM) de
"Área histórica terciária", não eliminando o terciário masretirando à
Baixa o "predomínio do uso terciário" e favorecendoo incrementodas
capacidadesresidenciais.Anular o
estabelecimento de perc~ntagens
rígidas,estabelecendo
que o uso terciário sejacondicionadoàspossibilidades oferecidas pelas actuais característicasestruturais e construtivas,definidasnum estudoglobal de
levantamentoe caracterizaçãodo edificado;
D. Nesse sentido, propõe-se, partindo dessesestudos, uma classificação
com base no grau de alteração dos
diferentes qUf1rteirões, por forma a
permitir consignar a usos mais flexíveis (terciários, residência temporária, etc.), os quarteirões já muito alterados, e salvaguardar, reservando
para uso habitacional, os quarteirões
ainda pouco alterados;
E. Retomar, na generalidade, o preconizado na reunião que teve lugar na
Fundação Gulbenkian em Outubro
de 1994,estabelecendoprogramas espeáficos, calendarizados, para as diferentes acçõesetarefas anunciadas;

F. Candidatar a Baixa a Património
Mundial da UNESCO, como estratégia de mobilização e de valorização,
que garanta uma mais efectiva salvaguarda e revitalização deste património;
G. Entretanto, e com carácter de urgência, reprimir energicamente as situações de falta de conservação dos
imóveis, que chega, nalguns casos,à
deliberada aceleraçãoda sua deterioração, e impedir a realização de alteraçõesavulsas e sem critério, em particular as que tenham implicações
estruturais.
111.Os promotores congratulam-se
com a forte presença da Câmara Municipal de Lisboa durante o encontro
e as manifestações de apoio a este
processo por parte dos principais
responsáveis políticos (Presidente e
Vice-Presidente da Câmara, Vereadores da Cultura e da Reabilitação
Urbana), as quais constituem a melhor indicação de que os problemas
da Baixa Pombalina poderão começar a ter adequada resposta com a
brevidade que se impõe.

Moção
"Os cidadãos reunidos no encontro
"Baixa Pombalina: Que Futuro?", realizado no LNEC em29 de Novembro de
2001,numa iniciativa do GECoRPA e
promovido conjuntamente por esta entidade, pela SPPC e pela Comissão
Portuguesa do ICOMOS, entendem
que devemser criadas, através de uma
colaboração entre todas as entidades
competentes e sob orientação da Câmara Municipal de Lisboa, as condiçõespara queseinicie, com a maior brevidade possível, o processo de candidatura da Baixa Pombalina a Património Mundial da UNESCO,como estratégia de mobilização e de valorização,quegaranta a eficaz salvaguarda e
revitalização destepatrimónio."
Nota: O

encontro

contou com a presença

de cerca de 250 participantes inscritos e
convidados, sendo esta moção aprovada
pela totalidade dos presentes, com três
abstenções.
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A comissão executiva
Vítor Cóias e Silva
Ana Pauta Amendoeira
TeresaCampos Coelho
JoséAguiar
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Historical Constructions2001

"

Coordenação e Edição: Paulo B. Lourenço e Pere Roca
Guimarães, 2001,pp.1200, edição integralmente em inglês.
Reúnem-se as comunicações do 3" Seminário sobre Construções Históricas, realizado em Guimarães, em
Novembro de 2001.Inclui 10 comunicações de oradores convidados, com o estado de conhecimento actuai, e
mais de 100 comunicações nacionais e internacionais sobre os temas: Aspectos Históricos e Metodologia
Geral; Materiais de Construção; Técnicasde Inspecçãoe de Experimentação; Témicas de Análise; Estruturas
Históricas de Madeira; Comportamento e Reforço Sismico; Técnicas de Consolidação e Reforço; Casos de
Estudo. A obra é dirigida a engenheiros, arquitectos e outros técnicos interessados na conservação,reabilitação e restauro de construções antigas, representando uma contribuição valiosa para a resolução dos
desafios associadosàs intervenções no património construido.
Preço: 70 euros - Código: PL.A. I

As rochas dos monumentos

portugueses.

Tipologias

e patologias.

Luís Aires-Barros
Lisboa, IPPAR, 2001,2 vol., pp. 535.
A obra organiza-se em dois volumes. No primeiro é feita uma abordagem dos princípios da mineralogia e da
petrografia. É estudada a alteração das rochas sistematizando-se as suas patologias - deformaprofusamente
ilustrada com exemplos de monumentos portugueses. Sãoabordadas as técnicas físico-químicas de análise.
No segundo volume sãoapresentadosalguns "estudos de casos"que tiveram lugar no LAMPIST (Laboratório
de Mineralogia e petrologia do instituto Superior Técnico), tais como o Mosteiro dos Jerónimos, a Basilica da
Estrela, a Torre de Belém, entre muitos outros.
Preço:52.37euros -Código: IP .E.5

Património:

Balanço e Perspectivas

(2000-2006)

Coordenação: Luís Ferreira Calado, Paulo Pereira e Joaqu\ln PassosLeite
Lisboa, IPPAR 2000,pp.331.
Na sequência de um outro estudo previamente realizado pelo IPPAR em 1997,intitulado, "Intervenções no
Património. 1995-2000.Nova Política", surge este novo estudo que pretende fazer o balanço dos trabalhos
realizados entre 1996e 1999,dando conta das metas atingidas. Também nos é apresentado o plano de trabalhos para o período compreendido entre 2000e 2006,conjugando o que sefez, como sefez e por que se fez com
as perspectivas para os próximos anos.
Preço: 12.47euros - Código: IP .E.l

o Porto Visto do Céu
Usboa,ARGUMENTUM; 200),pp.130.
Edição em Português e edição em
Inglês.
30 imagens antigas e 130actuais, proporcionam uma viagem aérea emocionante, que se inicia com o relembrar das largadas de balões do século
passado e avança num percurso de
olhares cruzados sobre as 15 freguesias da cidade, oferecendo uma narrativa visual da sua história e identidade.
O Porto Visto do Céu é um testemunho inédito e actua!, um documento indispensável para conhecere
admira. a Cidade Invicta.
Preço:41.90euros - Código: ARE.1

Paredes de Edifícios Antigos em Portugal
Femando F. S.Pinho
Lisboa, LNEC, 2000,pp. 317.
A presente publicação, dividida em quatro partes, aborda as témicas construtivas da generalidade das paredes de edifícios antigos de habitação em Portugal, a partir de meados do século xvm, tendo-se, para o efeito,
procedido a pesquisa bibliográfica e à visita a diversos edifícios com a correspondente recolha de imagens.
Tendo em vista o enquadramento legal do tema, referem-se alguns dos principais diplomas regulamentares
aplicáveis à actividade construtiva em Portugal desde o final do século XIX. O estudo é finalizado com a
análise de 340 processosde obras consultados em três câmaras municipais.
Preço:47.39euros-Código: LN.E.5

Os Dez Livros de Arquitectura

de Vitrúvio

Tradução de Helena Rua
Edição 1ST,1993,354 pp.
Trata-se da primeira versão portuguesa desta obra de referência, baseada na 2' edição de Os Dez Livros de
Arquitectura de Vitrúvio de Perralt, de 1684,corrigida e aumentada, apoiada por 68 gravuras e 87 desenhos,
descritivos da tecnologia do mais belo estilo romano. Marco Vitrúvio Polião, arquitecto romano presumivelmente do século I a.C., para além de se dedicar à construção, procurou registar por escrito, ao longo da sua
vida, os preceitos desta arte, compilando-os, já perto do fim da sua vida, nestes10 livros, marco incontornável da arquitectura e da história da arte ocidentais.
Preço:34.91euros - Código: IST.E.1

Mapa de Arquitectura

do Porto

Lisboa, ARGUMENTUM, 2001,25x10 cm.
Edição triJingue Português/Inglês/Espanhol.
Mapa desdobrável contendo 136obras (edifícios, conjuntos, sítios) e 10 espaçosurbanos localizados sobre a
planta geral da cidade, ou sobre enfoque do centro histórico, com uma numeração cronológica e um código
de cor indicador da época de construção, apoiada por 50 fotografias originais.
Na lista das obras referem-se Osautores, a data de projecto e de construção, a sua morada, transformações
posteriores e uso actual.
Preço:5.99 euros - Código: AR.M.1
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Diálogos da Edificação
- Estudo de Técnicas
Tradicionais

de Construção

Gabriela de BarbosaTeixeira, Margarida da Cunha Belém
EdiçãoCRAT, 1998,205pp.
Manual de consulta sobre as mais
significativas técnicas tradicionais de
construçãodetectadasno espaçocontinental português. Essencialinenteprático, apresentauma primeira parte em
que são abordados aspectos ligados
aos materiais tradicionais, uma segunda parte que sistematiza as técnicassob a forma de fichase uma terceira
parte em que se reúnem opiniões de
técnicosligados a estaárea.
Preço:32.42euros - Código: CRAT.E.1

11- LIVRARIA

N" °, Out/Nov/Dez 1998
Tema de capa: Prática da Conservação
e Restauro do Património
Património construido: as mudanças
necessárias, por Elísio Summavielle
Reportagem: Fundação Cultursintra
Reportagem: Escola Profissional de
Recuperação do Património de Sintra
Entrevista: Edite Estrela, Presidente da
Câmara Municipal de Sintra
Reportagem: Recuperação do Centro
Histórico do Porto
Entrevista: Vítor Cóias e Silva, Presidente do GECoRP A
Opinião: A formação superior e a conservação de edifícios antigos, por Paulo
Lourenço
Opinião: Trabalhos de recuperação da
Igreja de S. Lourenço de Lisboa, por Teresa Campos Coelho
Opinião: Castelos de pedra e cal, por
FranciscoSousa Lobo
Opinião: Algumas reflexões sobre as
relaçõesentre a investigação,o projecto e a
intrevenção no património arquitectónico, por Maria Manuela Barata
Divulgação: Quinagre, OZ e Monumenta
Preço: 3.74 euros
Código: P&C.O - esgotado

N.4, Out/Nov/Dez 1999
Tema de capa: Património Arquitectónico htdustrial
Reportagem: Escola Profissional de Arqueologia do Freixo
Divulgação: Associação Portuguesa
dos Alnigos dos Castelos
Entrevista: Jorge Custódio
Opinião: Museu de Electricidade, por
V. Abelaria Gomes
Caso de Estudo: Antiga Fábrica da Companhia de Moagens Harmonia, por
João Rapagão
Opinião: Contribuição para um melhor
conhedlnento da história do fabrico do
tijolo, por João Mascarenhas Mateus
Reportagem: Moinho de Maré de Corroios
Caso de Estudo: Reconversão de um
armazém portuário em Santa Apolónia,
por João Appleton
Opinião: A conservação do Património
Museológico, por Raquel Henriques da
Silva
Perspectivas: Património em perigo,
por Nuno Teotónio Pereira
Preço:4.48euros

Código:P&CA

N"1, ]an/Fev/Mar 1999
Tema de capa: Centros Históricos - Recuperar e Revitalizar
Reportagem: Escola de Artes e Ofícios
Tradicionais de Serpa
Reportagem: Porto - Igreja de S. Lourenço ou dos Grilos
Reportagem: Santarém - Genius Loci,
O Espírito do Lugar
Opinião: Havia uma casa setecentista
no Quarteirão do Largo do Colégio, por
Jorge Lira
Entrevista: António Magalhães, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães
TecnoIogia: Análise de alguma documentação sobre Lisboa pós-terramoto,
por Vitor Cóias e Silva
Opinião: Cercas urbanas, por Francisco
Sousa Lobo
Opinião: A reabilitação nos Estados Unidos: uma abordagem de casosde estudo
(parte I), por NunoGil
Preço: 3.74 euros
Código: P&C.1 - esgotado

N°S, Jan/Fev/Mar 2000
Tema de capa: Qualificação Profissional e Património Arquitectónico
Reportagem: Instituto Politécnico de
Tomar
Entrevista: Virgolino Ferreira Jorge
Divulgação: Especialização em Conservação do Património Arquitectónico
para engenheiros civis
Opinião: Qualificação e formação profissional em Conservação: alguns Paradoxos, por José Aguiar
Opinião: Sistema de qualificação profissional da O. E., por F. SousaSoares
Reportagem: Qualificação profissional
e patrimonio arquitectónico - Portugal
recupera atraso
Caso de Estudo: Curso de Especialização em Conservação de Pintura Mural,
por !rene Frazão
Opinião: A propósito do encontro GECoRPA "Arquitectura e Engenharia Civil: Qualificação para a reabilitação" uma reflexão, por W aIter Rossa
Tecnologia: Reboco de reabilitação
RHP, por José António AIvarez
Perspectivas: As casas da Picanceira,
por Nuno Teotónio Pereira
Preço: 4.48 euros
Código: P&C.5 - esgotado

NQ2, AbrIMai/Jun 1999
Tema de capa: Reabilitação Urbana.
Lisboa é um laboratório.
Reportagem: Escola Nacional de Artes
e Ofícios no Mosteiro da Batalha
Entrevista: Presidente do IPPAR, "O
Património deve estar no Ministério da
Cultura"
Reportagem: Programa de Reabilitação Urbana revitaliza núcleo Histórico
de Almada
Caso de Estudo: Quarteirão no Castelo:
Beco e Rua do Recolhimento, por João
Appleton
Tecnologia: O parque habitacional antigo e os sismos, por Carlos Sousa Oliveira
Tema de Capa: Reabilitação Urbana,
LisboaéumLaboratório- entrevista com
António Abreu, vereador da Câmara
Municipal de Lisboa
Tema de Capa: Divisão de Apoio Técnico da C.M.L., A salvaguarda da identidade cultural
Tecnologia: Análise de alguma documentação sobre Lisboa pós-terramoto,
por Vitor Cóias e Silva
Perspectivas: Património em perigo,
por Nuno Teotónio Pereira
Preço:3.74euros
Código: P&C.2 - esgotado

N.6, AbrIMai/Jun 2000
Tema de capa: Arqueologia Urbana
Reportagem: As obras da Praça, o caso
do Convento de Cristo e da Casa do
Infante - Resenha histórica da Praça
Luís de Camões, por Mulize Ferreira
Entrevista: Oaúdio Torres
Arqueologia Urbana: Condicionalismos e perspectivas, por Clementino
Amaro
Divulgação: Centro de Arqueologia de
Almada
E- Pedra & Cal: Sites sobre qualificação
profissional e património arquitectónico, por Nuno Gil
Projectos e Estaleiros: Quinagre e Ocre
no Convento de Cristo e Edicon na
Igreja de São Vicente de Fora
TecnoIogia: Novas soluções de ancoragem de alvenarias, por Manuel Brazão
Farinha e Rui Pereira Araújo
Reportagem: Instituto de Artes e Ofícios da FRESS
As Leis do Património: O novo regime
de acesso à actividade de ECP e ICC,
por Miguel Resende
Perspectivas: O que fazer com os Conventos?, por Nuno Teotónio Pereira
Preço: 4.48 euros
Código: P&C.6
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N°3, Jul/Ago/Set 1999
Tema de capa: Património e Economia
Reportagem: Escola Profissional Bento
de Jesus Caraça - Delegação de Mértola
Actualidade: Criada categoria espeáfica para a área do Património Arquiteclónico
Divulgação: Forum UNESCO
Opinião: Mecenato Cultural em Portugal, por Anabela Carvalho e Isabel Cordeiro
Actualidade: Fundo de Turismo promoveu debate sobre Património e Turismo
Opinião: Cinco ideias simples, Enunciadas pelo Príncipe Consorte da Dinamarca, Presidente da Europa Nostra
Opinião: Custos e proveitos da autenticidade, por Vitor Cóias e Silva
Caso de Estudo: O Mosteiro de Santa
Maria de Flor da Rosa, por Jorge Rodrigues
Tema de Capa: O "mistério" da reabilitação em Portugal, por António Manzoni de Sequeira
Opinião: Desmentido ao artigo "Havia
uma casasetencentistano quarteirão do
Largo do Colégio", por Rui Ramos
Perspectivas: Património em perigo,
por Nuno Teotónio Pereira
Preço: 3.74 euros
Código: P&C.3

N"7, JuI/Ago/Set2000
Tema de capa:Património Cultural e
Natural
Reportagem:Pedreiras:asduas faces
da mesmamoeda
Reportagem: Arraial Ferreira Neto:
História de um atentadopatrimonial
Entrevista:GonçaloRibeiroTelles
Documentos:

CIB

- Agenda

21 sobre

construção sustentável
Opinião: Tecnologia do betão para o
desenvolvimento sustentável, por Kumar Mehta
Divulgação: Liga para a protecção da
Natureza
E-Pedra & Cal: Novos sites sobre o
património, por Nuno Gil
Uma Figura do Passado: Sebastião da
Gama, por JoséAlberto Ribeiro
Projectos e Estaleiros: Ludgero de Castro e Cruzeta
Tecnologia: Rebocar e refazer juntas,
por Tody Cezar
Escolas: Condeixa: um curso para o património
Perspectivas: Por uma Política coerente
de reabilitação urbana, por Nuno Teotório Pereira
Preço: 4.48 euros
Código: P&C.7

N°S, Out/Nov/Dez 2000
Tema de Capa: Sismos e Pahirnónio Arquitectónico
Reportagem:Prevençãoanti-sísmica:dois
projectos
Casode Estudo: O pahirnónio arquitectónicoe os sismos,por Paulo B. Lourenço,
LuísRamose SaraMourão
Entrevista: Cansado de Carvalho
Entrevista: Sousa Oliveira
Opinião: Causas e efeitos do terramoto
de 1755 explicadas pelos seus contemporâneos, por Teresa Campos Coelho
Documentos: Programa Nacional de
Redução da Vulnerabilidade Sísmica
E- Pedra & Cal: Be quakesafel! Sismos e
património arquitectónico, por JoséMaria Lobo de Carvalho
Projectos e Estaleiros: Brera e Ludgero
Castro
Tecnologia: Vale de Flores: espaço e
construção, por Ana Cláudia Martins e
Ana Pagará
Escolas: Universidade Nova de Lisboa
- Licenciatura em Conservação e Restauro
Perspectivas: Património industrial da
Covilhã - da cidade-fábrica à cidadeuniversidade, por Nuno Teotónio Pereira
Preço:4.48euros
Código: P&C.8

N°9, Jan/Fev/Mar 2001
Tema de Capa: Salvaguarda de Revestimentos Arquitectónicos
Reportagem: Mural da História
Caso de Estudo: A Torre de Relógio em
Santarém, por Teresa Diaz Gonçalves
Entrevista: VítorSerrão
Tecnologia: Argamassas e revestimentos tradicionais, por Miguel Figueiredo
Opinião: A salvaguarda de revestimentos arquitectónicose o problema da
sua "apresentação" (parte I), por José
Aguiar
Divulgação: IPCR ao serviço da pedagogia da conservação preventiva
E- Pedra &. Cal: Revestimentos on-line,
por José Maria Lobo de Carvalho
Lá Fora: Manutenção versus programas de recuperação, por João Mascarenhas Mateus
Projectos e Estaleiros: O Palácio dos
Marqueses de Fronteira, por Victor
Mestre
Isto Também é Património: Equipa
luso-britãnica restaura Santa-Cruz
Perspectivas: Reabilitar em vez de con&truir: vontade política precisa-se, por
Nuno Teotónio Pereira
Preço: 4.48 euros

N°10, Abr/Mai/}un 2001
Tema de Capa: Património de Betão
Reportagem: Fábrica de moagem do
Caramujo: um testemunho com 103
anos de existência, por Rosa Silva e Manuel Laranjeira
Caso de Estudo: O projecto da recuperação da "Réplica da Torre de Belém" na
cidade do Mindelo, por Manuela Barata
Opinião: Conservação do Betão Armado enquanto Património Arquitectónico, por V. Cóias e Silva
Opinião: A salvaguarda de revestimentos arquitectónicos e o problema da sua
"apresentação" (parte lI), por JoséAguiar
E- Pedra &. Cal: Património de betão na

intemet, por JoséMaria Lobo de Carvalho
Tecnologia:Cal hidráulica: um pouco
dasuahistória,porCarlosDuarteeJosé
Alvarez
Divulgação:Mestradoem Arte, Patrimónioe Restauro
Isto Tambémé Património:Cochesde
D. JoãoV: restauroe conservação
Perspectivas:Que fazer com os palácios,por Nuno TeotónioPereira
Preço:4.48euros
Código:P&C.10

Código:P&'C.9

N"ll, Jul/Ago/Set2001
Tema de Capa:BaixaPombalina:Que
Futuro?
Caso de estudo: Recuperaçãode um
quarteirão no Chiado, por Gonçalo
Byme
Casode Estudo: A Oz na Baixa Pombalina
Tecnologia:Compreendera importância da Gaiola Pombalina,por Stephen
Tobriner
Tecnologia:Salvaguarda
daBaixaPombalina: Reabilitaçãoestrutural usando
métodospoucointrusivos,por V. Cóias
e Silva
Opinião: Um Plano para a Baixa,por
Maria HelenaRibeirodosSantos
Opinião: Brevesnotassobrea influência do ideário Humanistano território
de implentaçãodo plano de Junhode
1758paraaBaixadeLisboa,VítorLopes
dosSantos
E- Pedra & Cal: Sitessobre

Consulte a Livraria Virtual do GECoRPA em www.gecorpa.pt
onde poderá encontrar estese outros livros

f)Os associados doGECO!{PA OUassinant.s da R.vista têmd;reilo a 10% d.desconto sobre o valor de cada obraencom.ndada.
(Os descontos não são acumulávei.'i, nem aplicáveis aos números da Pedro&Cal já publicados)
(") Ao valor de cad.liOTo d.verão..r
acr'-=ntados
2.49 ouros para portes de rorn.'ÍO. Quando a eno)menda ultrapasse a5 do..,; obras, o. portes de correio fixam-..
Quanto aos números da Pedra&c.r já publicados, são acrescidos de 0,90 ouros por exemplar, para portes de correio.
FORMA DE PAGAMENTO: o pagamento deverá ser efc'ctuado através de cheque à ordem de CECoRP A, enviado juntam.nte com a nota
de ""comenda para Rua Pedro Nuncs, 27, I "Esq".1050-170I.i.b<,..
~
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a BaixaPom-

balina, por José Maria Lobo de Carvalho
Lá Fora: O Panteão de Roma, por João
Mascarenhas Mateus
Perspectivas: A Baixa de Lisboa e as
outras Baixas, por Nuno Teotónio Pereira
Preço: 4.48 euros
Código: P&C.ll

n". 4,99 OU",.
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ASSOCIADOS

MELIOBRA

-Construção

Civil

e Obras Públicas, Ld."
Rua das Fontainhas, 33-C
2700-391 Amadora
Tel.:214759000
Fax: 21475 30 10
E-mai!: coelhp@ediíer.pt
Responsável: Sr. José Pedro Pires Coelho

BLEU LINE

- Conservação

e Restauro

de Obras de Arte, Ld."
Rua do Alecrim, 111 - 1QEsq
1200-016Lisboa
Tel.:213224461
Fax: 213224469

E-mail: bleuline@mail.artecom.pt
Responsável:Dr. JoséLuís Marques Pereira
Optiroc Portugal, Cimentos e Argamassas,Ld."
Zona Industrial de Ourém
2435-661Seiça
Tel:249540190
Fax:249540199
E-mail: optiroC@optiroc.pt
Responsável:Eng.QRui Vieira
Tecnocrete- Materiais e Tecnologias
de Reabilitação Estrutural, Ld.'
Rua 25 de Abril, 4 - 2Q
2795-580Carnaxide
Tel.:214246160
Fax: 214161198
Responsável:Eng.QBrazãoFarinha

Secil-Martingança
Materiais

- Aglomerantes

pl a Construção,

e Novos

Ld."

Apartado2-LRA
2405-999 Maceira
Tel.:244770220
Fax: 244 777997
E-mail: marting.lisboa@mail.telepac.pt
Responsável: Eng.Q Carlos Duarte
Para mais infonnações acerca dos associados
GECoRP A, e as suas actividades, visite a rubrica
"associados" no nosso site em urnnv.gecorpa.pt

~
~
~
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Ao longo do séculoXIX os museus
multiplicaram-sena Europa,comrecursoa palácios,conventose outros
edifícios geralmentede grandesdimensõesque foram perdendoo uso
inicial. Mais tarde, num ou noutro
caso,e aproveitandotambémentretanto fábricasdesactivadas,começaram a ser construídos edifícios de
raiz destinadosa funçõesmuseológicas,muitas vezesde caráctermonumental.

cervo, tendo como apoio espaços para reservas, já que nem tudo o que se
havia reunido podia ou merecia ser
objecto de contemplação. Num ou
noutro caso existiam ainda oficinas
de restauro, apoiadas por vezes em
laboratórios de pesquisa e ensaio.
Assistiu-se entretanto a uma evolução de raíz sócio-cultural
que tem
vindo a ampliar e diversificar as funções atribuídas aos museus, exigindo novos espaços e equipamentos:
locais para exposições
temporárias, centros de
investigação e documentação, actividades de tipo educativo e de divulgação cultural, etc. - tu-

Castelode Faro,visto da Ria, ondeestáa instalar-seo Museu
Municipal(videpág.l0destarevistaJ.

Tratava-seentão de salvaguardar,
reunir e mostrar aopúblico obrasde
arte ou artefactos de interessehistórico, albergando-osem condições
melhoresou piores sob a-protecção
estatal, de entidades locais ou de
algunsmecenasde vulto. Entretanto, nos últimos anos, tornaram-se
elespróprios por vezesconstruções
emblemáticase por isso objecto de
visita e de chamarizpara as cidades
onde foram implantados. Mas é no
quadro da reconversãoe reutilizaçãode estruturase espaçospré-existentesque o casonosinteressaaqui.
Até há poucasdécadas,os museus
foram quaseexclusivamenterepositórios e lugaresparaexposiçãodo a-

tudo no âmbito das respectivas áreas temáticas.
Ao mesmo tempo, modernas temologias tornanaram possível criar con-

d.

-

lçoespara uma me1hor
preservaçãodos acervos. É assim
que, para além do adequadoe muitas vezes sofisticado equipamento
das áreasde exposiçãoe reserva,se
tem tomado necessáriaa criaçãode
espaços adicionais, como auditórios, cafetarias,arquivos, oficinas e
laboratórios,gabinetesde trabalhoequipados com os meios técnicos
hojedisponíveisem termosde segurança,climatização,iluminação, reprodução,audiovisual,etc.
É na respostaa todosestesrequisitos
que a reutilização de edifícios antigos tem conhecido crescentesexigências,por vezesde difícil compatibilização com as pré-existênciase
com a necessidadede preservar o

seu carácter. Essa compatibilização,
para além de exigir estudos técnicos
aturados e adaptados às condições
espeáficas de cada caso,implica um
diálogo difícil, mas também estimulante, das construções antigas com
os modernos artefactos técnicos e
com as expressões espaciais e linguísticas da contemporaneidade.
Por um lado, sucede que o enquadramento das obras patentes ao público, por razões de segurança ou de
adequadas condições de preservação e exposição, exige a criação de
envólucros que podem atingir as dimensões e o carácter de verdadeiras
construções no interior dos espaços
pré-existentes, introduzindo aí, de
forma muito afirmativa, novas linguagens e tecnologias.
Por outro lado, o enorme arsenal hoje exigido de condutas, aparelhos e
artefactos tecnológicos, necessários
para o correcto funcionamento das
instalações, já não pode (nem deve)
ser embebido no interior das paredes ou escondido por detrás de
cornijas e platibandas - intrometendo-se vigorosamente na ordem espacial pré-existente. É por isso que a
reconversão de edifícios antigos em
espaçosmuseológicos ultrapassa hoje os limites de uma mera àdaptação
ou reutilização, constituindo, em termos de arquitectura, um interessante
desafio.
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