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A Fundação das Casas de Fronteira
e Alorna foi fundada há trinta anos
por iniciativa de Dom Fernando
Mascarenhas, herdeiro de um
considerável património, cujo
elemento mais conhecido é o
complexo arquitectónico e ambiental
constituído pelo Palácio Fronteira,
um palácio do século XVII
classificado como monumento
nacional, os seus jardins e a
mata adjacente. A instituição da
Fundação resultou de um acto de
generosidade, que correspondeu
ao reconhecimento da dimensão
cívica que a posse de monumentos de
elevado valor patrimonial acarreta
consigo. Foi nesse espírito que
Dom Fernando Mascarenhas quis
colocar o património herdado da
família ao alcance de todos.
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Largo São Domingos
de Benfica, 1
1500-554 Lisboa

O trabalho desenvolvido obedece a uma
preocupação formativa, de sensibilização do
público para a importância do Património
enquanto forma de reconhecimento identitário
e de espaço de aprendizagem comum de valores
transversais para a construção da cidadania.

“
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fórum do património 2017
Intervenção de Vanda Anastácio
(Fundação das Casas de Fronteira e Alorna)

1 | A fachada nascente do Palácio.
© Fernando Mascarenhas
2 | O Terraço das Artes.
© Jorge Maio
3 | O jardim formal.
© Jorge Maio
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m olhar aos Estatutos inicialmente
gizados para a Fundação permite verificar que
o seu fundador pretendeu assegurar a continuidade e a sustentabilidade de um projecto
que extravasa a simples vontade de conservação de um monumento nacional, o que é um
aspecto importante a ter em conta, dado que
esse monumento inclui a maior colecção de
azulejos portugueses dos séculos XVII e XVIII
preservada in situ e que a sua conservação
é, só por si, uma árdua e dispendiosa tarefa.
Mas a Fundação das Casas de Fronteira e
Alorna tem uma missão mais ampla, que abrange a promoção do Património em sentido
amplo, material e imaterial, local, nacional e
mundial, em todas as suas vertentes, ainda
que privilegiando as Artes e as Humanidades
e com uma atenção particular à investigação de temas ligados à História e às Artes
Decorativas relacionadas com seu património
edificado.
Depois do falecimento do seu instituidor, em
Novembro de 2014, foi necessário ajustar a
estratégia de actuação no terreno da Fundação
das Casas de Fronteira e Alorna de forma a
garantir-lhe a continuidade e a sustentabilidade. A questão de saber como continuar sem
a figura carismática (e até mediática) de Dom
Fernando Mascarenhas à frente da Fundação foi
respondida pelo novo Presidente do Conselho
Directivo da mesma, Dom José Mascarenhas,
com a implementação e a institucionalização
do trabalho cujas bases haviam sido anteriormente lançadas. As linhas de actuação assim
delineadas têm-se revelado agregadoras, sem
desvios da missão da Fundação, com uma
forte aposta no apoio mecenático a entidades

que se dedicam à formação artística e humanística – áreas ultimamente muito descuradas
pelos poderes públicos e pelas agências de
fomento estatais –, na racionalização da oferta
cultural, e na sua divulgação junto de públicos
muito diversificados.
Note-se que o facto de se tratar de uma Fundação de cunho familiar, que tem a sua sede
num edifício que é uma Casa-Museu habitada,
permite tratar com especial atenção quer os
visitantes, quer os formadores e agentes que
procuram, nos seus vários campos de acção,
promover o ensino, a fruição e o conhecimento
das Artes, das Letras, da Música, da História,
da Arquitectura e do Paisagismo.
O trabalho desenvolvido obedece a uma preocupação formativa, de sensibilização do público para a importância do Património enquanto
forma de reconhecimento identitário e de espaço de aprendizagem comum de valores transversais para a construção da cidadania. Nesse sentido, e mantendo a intenção do seu instituidor, a Fundação tem apoiado indivíduos,
grupos e instituições vocacionadas para a preservação do património material e imaterial.
Estes apoios – que correspondem à ideia de
que é fundamental apostar nos agentes que
contribuem para manter viva a cultura – traduzem-se em parcerias de natureza diversificada
com entidades que actuam em áreas e em
escalas variáveis: artistas individuais, profissionais de conservação e restauro, professores e
investigadores, editoras, mas também universidades, institutos politécnicos e centros de
investigação, escolas vocacionadas para o
ensino artístico, juntas de freguesia, e micro-associações de defesa do património.
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O estabelecimento de parcerias com
organizações que trabalham em pequena e em
média escala para a prossecução dos mesmos
fins tem-se revelado uma mais-valia com
benefícios inegáveis para todos os envolvidos.

“

4 | Fachada nascente e jardim por
entre a moldura da “Ocasião” ao
cimo da Galeria dos Reis.
© Jorge Maio

O estabelecimento de parcerias com organizações que trabalham em pequena e em
média escala para a prossecução dos mesmos fins tem-se revelado uma mais-valia com
benefícios inegáveis para todos os envolvidos. Neste contexto, é fundamental sublinhar
o apoio que tem sido dado pelo Presidente
do Conselho Directivo da Fundação e pelo
seu Conselho Consultivo Cultural à actuação
do Gabinete Cultural criado pelo instituidor
da Fundação, que continua a assegurar a
oferta de uma programação contínua de actividades culturais que incluem uma dimensão
pedagógica, em sentido amplo.
O desenho destas actividades – desenvolvidas
muitas vezes, como ficou dito, em parceria com
agentes educativos – aposta na diversificação
e reinvenção contínua de formatos, numa lógica de informar distraindo, que tem em vista
a formação e a atracção para a causa do Património de públicos adultos de diferentes idades e diferentes níveis de instrução. Dados os
relativamente baixos níveis de literacia cultural da generalidade da população portuguesa, essa componente formativa facultada de
modo informal e aberto pela Fundação das
Casas de Fronteira e Alorna corresponde a
uma necessidade real de criação de oportunidades de aprendizagem ao longo da vida, e
pretende ser um contributo para a construção
da consciência cívica e da valorização do
Património como factores de desenvolvimento
e de coesão social.

* Artigo redigido ao abrigo do antigo acordo
ortográfico.
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FUNDAçãO DAS CASAS
de fronteira e alorna
A fundação é uma Instituição Privada sem fins lucrativos, de utilidade pública (DR
II série n.º 37 14/2/1991), que tem os seguintes fins, por ordem de prioridades: a)
cuidar do seu património material; b) cultivar o seu património cultural; c) promover a investigação, a criação artística e a formação cultural. Tem sede no Palácio
Fronteira uma Quinta de Recreio do século XVII que se preserva de forma muito
próxima do seu desenho original e contém a maior colecção de azulejos originais
in situ, que se conhece.

Comunidade
DE LEITORES
1ª QUARTA-FEIRA DO MêS | 19H00
A Fundação das Casas de Fronteira e Alorna acolhe
a Comunidade de Leitores mais antiga da cidade
de Lisboa. O grupo de leitores reúne uma vez por
mês, à quarta-feira, às 19h00, para conversar sobre
obras previamente propostas. A entrada é livre, pelo
que, além dos leitores habituais, sempre há leitores
ocasionais que se juntam ao grupo movidos pelo
interesse por determinado livro ou autor. A Fundação
promove ainda a criação e dinamização de comunidades de leitores juvenis, destinadas a alunos do
Ensino Secundário, com o apoio do Plano Nacional
de Leitura.

