Conservação do Património
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Contra toda a inércia,
o Museu Nacional de
História Natural e
da Ciência aposta na
valorização do seu
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posicionar-se como a
“cidade das artes
e das ciências”
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Claro que sim. A Universidade de Lisboa
tem a ambição imensa de transformar
este espaço num dos principais pólos
científicos, culturais e artísticos da cidade.
Geograficamente, estes seis hectares
situam-se no centro de Lisboa. Agora, é
preciso pôr o coração da cidade a bater
neste espaço magnífico.
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Para a recuperação do Laboratorio Chimico
ainda foi possível obter o apoio do Programa

POC-Cultura e da APIFARMA, além de outras
entidades. Depois de 2007, tudo tem sido
feito à custa das energias da Universidade
de Lisboa. Há um enorme descuido com o
património em Portugal. Este laboratório e
o anfiteatro anexo são um exemplo notável
dos grandes laboratórios de ensino e de
investigação das universidades europeias.
A sua beleza proporciona uma atmosfera
única, como bem sentiu quem aqui esteve,
há pouco tempo, numa série de concertos a
propósito do Ano Internacional da Química.
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O Observatório Astronómico tem duas
características que merecem destaque. Por
um lado, é um elemento central do Jardim
Botânico. Nas primeiras fotografias, do
séc. XIX, percebe-se que é a partir dele que
o jardim vai crescendo. Por outro lado, é um
observatório de ensino, um dos poucos que
foi preservado na Europa. A Universidade
de Lisboa candidatou-se ao Fundo de
Salvaguarda do Património Cultural
(Ministério da Cultura) e teve uma excelente
classificação. Mas, agora, dizem-nos que
o dinheiro não existe… Como agir sem um
Estado presente, sem entidades privadas
ou mecenas interessados e com uma frágil
cidadania patrimonial? A Universidade tem
ido além das suas forças, tem ido além da
dor, porque estamos bem cientes de que
nada vale a pena se não formos capazes de
valorizar o nosso património.

1 | Professor António Sampaio da Nóvoa,
Reitor da Universidade de Lisboa, na Abertura
do Ano Académico.
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O trabalho das colecções é mais invisível
mas, sem ele, nada faz sentido num
museu. O que nos distingue de muitas
outras instituições, como, por exemplo, o
Pavilhão do Conhecimento, são justamente
as nossas colecções e o nosso património.
Precisamos de os valorizar e de lhes dar
uma nova visibilidade do ponto de vista
expositivo. A ciência não existe sem uma
relação forte com o público. A exposição
de Pedro Portugal, Gabinete da Politécnica,
é um exemplo notável da relação entre a
arte e a ciência e das novas possibilidades
de chamar a atenção para as colecções
científicas.
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Foi uma descoberta extraordinária. Como foi
possível um túmulo desta importância, do
início do séc. XVII, ter estado emparedado
numa pequena casa de função durante
décadas?! Agora, o túmulo vai ser
recolocado, com todo o cuidado e com a
supervisão das entidades competentes, no
átrio de entrada do Museu, bem perto do
lugar ocupado pelo altar da antiga igreja.
E aqui poderá ser devidamente apreciado.
Apoios? Nada.

2 | Observatório Astronómico da Escola
Politécnica
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É o Jardim Botânico que valoriza e dá
sentido a todo o espaço, na sua relação com
a ciência e com a cidade. Bem-amado nas
palavras, mal-amado nos actos. É preciso
combater os tubarões do betão e os venenos
que tudo vão paralisando. Neste momento,
o risco maior é a inércia, é que o jardim
continue na mesma. Mas estamos a dar-nos
com tamanha entrega a este projecto que
as pessoas vão acabar por compreender e
apoiar-nos nesta reconquista do jardim para
a cidade.
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Neste momento, nada parece muito fácil.
O nosso programa é transformar todo o
espaço da Politécnica (Jardim, Museu,
Picadeiro, Teatro da Politécnica, Alameda
das Palmeiras, etc.) numa “cidade das artes
e das ciências”, com vida cultural, lugares
de passeio e de convívio. A viabilidade
de todo este programa passa pela vida
que lhe conseguirmos dar, pela nossa
capacidade de animar toda esta área. O
Estado não tem dinheiro, mas pode ajudar,
e muito, a promover candidaturas a fundos
internacionais e a estimular apoios privados.
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Queremos ser os parceiros portugueses
das redes de museus de História Natural
e queremos desempenhar um papel
central na história da ciência. Temos um
património único, no centro histórico de
uma grande capital europeia, rodeado pela
preciosidade que é o Jardim Botânico.
Não há igual no mundo. Os congressos
internacionais aqui realizados durante este
ano de Comemorações do Centenário da
Universidade de Lisboa mostram bem que
estamos no caminho certo.
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Em Portugal, os principais riscos foram
sempre o descuido e a incúria, que também
são fruto da nossa impreparação cultural
e da nossa escassez de recursos. Fala-se
muito dos incêndios (e aqui houve vários
de grandes proporções), dos terramotos,
das inundações ou de outras catástrofes.
Mas o pior é esse “fogo diário” que tudo
vai queimando debaixo dos nossos olhos
e perante a nossa complacência. Temos
a obrigação de nos indignar, também, em
relação ao património

3 | Anfiteatro de Química da Escola
Politécnica (séc. XIX) (foto P. Cintra,
arquivo Museus da Universidade de Lisboa)
4 | Laboratorio Chimico da Escola
Politécnica (séc. XIX) (foto P. Cintra,
arquivo Museus da Universidade de Lisboa)
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