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No âmbito do processo de reabili-
tação do Bairro Alto, apresentam-se
aqui alguns exemplos da intervenção
da Unidade de Projecto do Bairro Alto
e Bica. São três casos representativos
de formas de adaptação de edifícios
antigos a novos usos e que contri-
buirão para reforçar a identidade do
bairro enquanto espaço aberto às
dinâmicas culturais: o Atelier Museu
Júlio Pomar, o Palácio dos Condes da
Atalaia e a Escola n.º 12.
Estas intervenções inserem-se num
programa mais vasto de acções em
curso, que visam a melhoria das con-
dições de habitabilidade, a requalifi-
cação do espaço público nas suas
múltiplas vertentes, a promoção de
projectos de animação urbana e a con-
servação e restauro de património
integrado. De igual modo, considera-
-se que a vitalidade e diversidade
funcional, nomeadamente no que se
refere aos equipamentos, em articu-
lação com a manutenção da função
habitacional, é fundamental para a
sustentabilidade dos bairros enquan-
to unidades territoriais.

ATELIER MUSEU JÚLIO POMAR
Oedifício da Rua do Vale n.º 7, na fre-
guesia das Mercês, adquirido pela
Câmara Municipal de Lisboa para
instalação do Atelier Museu Júlio

Pomar, é um imóvel de finais de oito-
centos, cuja composição da fachada
remete para uma linguagem própria
da arquitectura industrial, assim
como a espacialidade dos seus inte-
riores de nave única e piso em meza-
nino.

O projecto de adaptação, da respon-
sabilidade do arquitecto Álvaro Siza
Vieira, foi elaborado de modo a res-
ponder ao duplo objectivo de dotar o
edifício de condições que permitam
ao pintor desenvolver o seu trabalho
e, em simultâneo, adequá-lo a espaço

No contexto dos bairros históricos de Lisboa, o Bairro Alto assume uma dupla centralidade, não só em

termos territoriais, mas também enquanto pólo dinamizador de actividade cultural. Esta área da

cidade, pela sua proximidade e ligação às academias, centros de produção e criação literária e artísti-

ca, adquiriu uma identidade muito própria, associada a movimentos e manifestações de vanguarda.
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de Atelier Museu, criando, deste
modo, um equipamento cultural que
contribua para a divulgação e conser-
vação da obra do artista.
Trata-se de um projecto de reabili-
tação de património histórico, requa-
lificador do território onde se insere,
cuja relevância cultural é conferida
não só pela função a que se destina,
mas também pela intervenção arqui-
tectónica em causa.
A importância do trabalho de Júlio
Pomar, no contexto da pintura portu-
guesa, aliada ao facto de estarmos
perante a concretização de uma obra
de autor, Siza Vieira, contribuirá para
a criação de um equipamento de
referência na cidade. A concretização
deste projecto, cujo início da obra se
prevê para o segundo semestre de
2004, permite associar dois dos expo-
entes máximos da cultura contem-
porânea nacional, cujo trabalho, há
muito, adquiriu uma dimensão e um
reconhecimento internacionais.

HEMEROTECA MUNICIPAL 
DE LISBOA 
Aintervenção no Palácio dos Condes
da Atalaia, antiga sede do jornal
Record, vai permitir reinstalar a
Hemeroteca Municipal de Lisboa que
reúne e conserva, seguramente, um
dos mais significativos acervos bi-
bliográficos e historiográficos do Por-
tugal contemporâneo.
Neste contexto, a sua permanência no
Bairro Alto justifica-se não só pela
capacidade de gerar dinâmicas cultu-

rais próprias, susceptíveis de atrair
públicos diversificados e qualifica-
dos, mas também pelo facto de o bair-
ro estar, simbólica e historicamente,
associado à actividade jornalística
que aqui se desenvolveu desde o
século XIX.
Na elaboração do programa funcio-
nal e projecto de alterações, de auto-
ria do arquitecto Vasco Rovisco, hou-
ve a preocupação de conciliar as
necessidades específicas decorrentes
do funcionamento de um equipa-
mento desta natureza, com as
soluções técnicas, organizacionais e
estéticas adequadas, tendo em consi-
deração os vários constrangimentos
que resultam da adaptação de um
espaço preexistente.
Esta intervenção compreende, não só,
alterações arquitectónicas relativas à
criação de novas espacialidades, aces-
sos e circulação, mas também o neces-
sário reforço estrutural do imóvel, por
forma a comportar as cargas previstas
ea introdução de redes de distribuição
de energia, sistemas de climatização e
instalações mecânicas, rede estrutura-
da e de comunicações, sistemas de
detecção de intrusão e de segurança
contra risco de incêndio, indispensá-
veis ao funcionamento do equipamen-
to e à preservação do acervo.
Em termos genéricos, pretende-se
oferecer aos seus utilizadores um
equipamento dotado de condições
de trabalho e consulta adequadas,
garantindo uma ampla acessibilida-
de. O equipamento deverá, ainda,
promover de forma apelativa a parti-
cipação de todos os que o procuram,
seja por razões culturais, historiográ-
ficas, artísticas ou cívicas.

ESCOLA N.º 12
AEscola n.º 12, localizada na Rua da
Rosa, n.º 168, ocupa um edifício da
segunda metade do século XVIII, de
tipologia palaciana, e está a ser objec-
to de uma intervenção profunda. Esta
visa, não só, travar o processo de
degradação em que o edifício se
encontrava, mas também dotá-lo de
condições que garantam o cumpri-
mento do actual quadro legislativo,

relativamente a questões de segu-
rança, acessibilidade e mobilidade,
adequando-o às linhas programáti-
cas e pedagógicas da política educati-
va para o funcionamento de estabele-
cimentos de ensino.
O projecto de arquitectura é da res-
ponsabilidade da Unidade de Pro-
jecto do Bairro Alto e Bica (Direcção
Municipal de Conservação e Rea-
bilitação Urbana) e as especialidades,
do Departamento de Construção e
Conservação de Equipamentos (Di-
recção Municipal de Projectos e
Obras).
No âmbito desta intervenção, preten-
de-se, ainda, restabelecer algumas liga-
ções que se tinham perdido, em conse-
quência de diversas campanhas de
obras levadas a cabo, e que o trabalho
de investigação e as sondagens arqueo-
lógicas vieram pôr a descoberto.

DIFICULDADES DA ADAPTAÇÃO
DE EDIFÍCIOS ANTIGOS
As dificuldades de adaptação de edi-
fícios relevantes do ponto de vista his-
tórico e arquitectónico a programas
funcionais, por vezes muito comple-
xos, resultam da necessidade de arti-
cular o cumprimento das disposições
de um quadro legislativo – exigente
do ponto de vista técnico – com a pre-
servação das características formais e
decorativas que decorrem dos valores
patrimoniais em presença. Tal impli-
ca, necessariamente, um acompanha-
mento muito rigoroso destas obras e
frequentes alterações de projecto.
Os diversos imprevistos que surgem
em obra – caso de algumas situações
estruturais críticas – obrigam ainda
ao desenvolvimento de soluções pro-
jectuais compatíveis com as técnicas
construtivas tradicionais. A necessi-
dade de coordenação de uma equipa
pluridisciplinar, tendo em conside-
ração as várias valências envolvidas
nestas obras – designadamente, ar-
quitectos, engenheiros das diversas
especialidades, arqueólogos, histo-
riadores e técnicos de restauro – é
igualmente determinante para a con-
cretização destes processos.
É precisamente nesta complexidade
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que reside, em grande medida, o inte-
resse deste tipo de intervenções. Por
outro lado, conhecer as transformações
operadas nos imóveis ao longo do tem-
po, a sua evolução e a dos seus proprie-
tários e utilizadores pode contribuir
para um melhor conhecimento da 
história do bairro e da própria cidade.
Com estas obras, pretende-se, assim,
criar um conjunto de equipamentos de
referência, susceptíveis de contribuí-
rem para a dinamização do tecido socio-
cultural do bairro,capaz de potenciar as
suas capacidades endógenas.
Um agradecimento é devido à Dr.ª
Mafalda Magalhães Barros, à Dr.ª
Sofia Novais, ao Dr. António Miranda
e Arq.º Diogo Mina pela colaboração
prestada. 
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NUNO MORAIS,
Arquitecto, Unidade de Projecto do Bairro Alto
eBica, DMCRU, CML

Escola n.º 12

Escola n.º 12 - Alçado raso, corte e planta (piso 0)


