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editorial

REVISTA PATRIMÓNIO

Nós não herdámos a Terra dos nossos antepassados, tomámo-
-la de empréstimo às gerações futuras. Foi com esta frase que 
Antoine de Saint-Exupéry bem sintetizou como deveria ser o 
posicionamento humano face aos recursos globais do planeta. 
Sendo a sustentabilidade um tema urgente e transversal, to-
dos os nossos esforços para salvaguardar, valorizar e transmitir 
o património cultural serão em vão se não forem asseguradas 
as condições da sua continuidade, dependentes de múltiplos 
fatores que lhe são externos. A sustentabilidade sugere a qua-
lidade em detrimento da quantidade, favorece a reutilização  
e a reciclagem, tenciona suprir as necessidades da geração 
atual sem comprometer as necessidades das gerações futu-
ras, não esgotando os recursos para o futuro. A sustentabilida-
de na salvaguarda do património exige a sua desvinculação da 
sua condição de mercadoria e ao mesmo tempo o reconheci-
mento das múltiplas perspetivas na sua abordagem, holística e 
integrada. O património cultural é indissociável dos enormes 
desafios com que as sociedades hoje se confrontam, desde as 
alterações climáticas, à hiperurbanização, ou ao crescimento 
incessante da mobilidade no planeta, entre muitos outros; é 
dentro desse quadro que deve ser entendida a relação entre 
património e sustentabilidade. Fazendo eco destas preocupa-
ções, este número da RP reúne no seu Caderno um conjunto 
de artigos que abordam essa relação em diferentes perspe-
tivas, projetando pistas para um futuro: uma reflexão sobre 
o sentido mais profundo das mensagens deixadas pelo Ano 
Europeu do Património Cultural 2018, na linha da Convenção 
de Faro sobre o valor do património cultural para a sociedade; 
noutro artigo, os desafios urgentes à ideia de um património 
em mutação, apontando pistas de transformação para manter 
a centralidade do património enquanto contributo para a sus-
tentabilidade; a introdução ao «Loccimetro», gadget imaginá-
rio que nos conduz à reflexão sobre a nossa ligação aos lugares 
e ao património, onde se produz a apropriação simbólica que 
nos torna decisores responsáveis pelo mundo que nos rodeia; 
as profissões do património e a sua sustentabilidade, uma de-
talhada reflexão decorrente do trabalho efetuado no âmbito 
dos Planos de Cultura da Comissão Europeia; no âmbito do 
turismo cultural sustentável, projetos desenvolvidos na Fin-
lândia, Irlanda e Portugal, no triângulo turismo, comunidades 
locais e património, mostrando que a chave de conexão entre 
sustentabilidade social, ambiental e económica é a sustentabi-
lidade cultural; os museus e a sua íntima relação com a sua sus-
tentabilidade são objeto de uma reflexão referida à realidade 

francesa, falando-nos de instituições culturais comprometidas 
que justificam a sua sustentabilidade através da preservação, 
da apresentação científica e da valorização dirigida a todos os 
públicos; por último, a investigação e a inovação no domínio da 
cultura e do património cultural são abordados no quadro da 
Agenda de Investigação e Inovação 2030 dedicada a este tema.

Pensamento traz-nos três temas: primeiro, uma referên-
cia a uma singular tipologia do património dinâmico, o patrimó-
nio ferroviário, numa emotiva perspetiva pessoal, evidencian-
do a sua complexidade; de seguida, e como refere o seu autor, 
uma proposta de roteiro de observação e estudo do mobiliário 
contemporâneo, percorrendo as diferentes fases da vida dos 
edifícios e dos seus móveis, procurando um retrato diacróni-
co, ponto de partida para a sua valorização patrimonial, e, por 
último, uma reflexão em torno do tema dos critérios e meto-
dologias aplicados na reconversão de usos de espaços de culto 
católico em Portugal.

Em Projetos são apresentadas sete reflexões em áreas 
bem distintas: a intervenção de recuperação e restauro das 
fachadas do Teatro Nacional São João, no Porto; a requalifica-
ção do Lu.Ca — Teatro Luís de Camões, em Lisboa; o ensino do 
reúso de edifícios modernos, envolvendo estratégias de proje-
to colaborativas e inclusivas, através de um caso no âmbito do 
projeto Reuse of Modernist Buildings; a cor e o seu projeto na 
conservação do património urbanístico; a recuperação do edi-
fício da Real Vinícola, em Matosinhos, e a sua refuncionalização; 
a remodelação de armazéns para a instalação do Centro Nacio-
nal de Arqueologia Náutica e Subaquática em Xabregas, Lisboa, 
e uma reflexão acerca dos riscos em património construído, 
estudos desenvolvidos pelo LNEC no domínio dos sismos, da 
agitação e galgamento costeiro e dos incêndios florestais.

Opinião introduz-nos uma reflexão acerca da arquitetura, 
da cidade e do neoliberalismo, tendo como ponto de partida 
a exposição Public without Rhetoric, que representou Portugal 
na 16.ª Bienal de Arquitetura de Veneza.

Por último, em Sociedade, duas reflexões: uma em torno 
da relação entre a fotografia, a arquitetura do território e as 
ligações surpreendentes e inusitadas que permite descobrir, e 
outra, o testemunho da exposição «Físicas do Património Por-
tuguês — Arquitetura e Memória» , evidenciando, como refere 
o autor, a interseção estrutural da «arquitetura portuguesa» 
nas suas várias emanações e contradições, com as práticas e o 
debate patrimonial.

Manuel Lacerda, diretor da RP
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Do Novo 
no Património

José Tavares
Nova School of Business and Economics, Universidade Nova de Lisboa


Torre operária. 
Monumento à Terceira 
Internacional, Vladimir 
Tatlin, maqueta.

O mundo fez-se mudança. O capitalismo tornou-se artista, quase boémio, adotou 
vários impulsos cosmopolitas que eram monopólio da cultura e das artes. Este cosmo-
politismo turista e kitsch coloca desafios urgentes à ideia de património, que está  
em mutação. Neste artigo proponho um contexto e três pistas de transformação  
para manter a centralidade do património enquanto contributo sustentável à cultura,  
ou seja, atividade relevante em acutilância e atualidade. Para perseverarem,  
as atividades próximas do património precisam de abraçar proteção e transação, 
verdade e vítimas, construção e invisibilidade, figuras heroicas e nomes dos anónimos, 
precisam de invocar o pluralismo e os consensos, integrar as crises e a permanência.

Do Novo

O mundo muda, uniformiza-se e diversifica-se. Por um lado, o 
mundo globalizado transporta a sensação de que «aqui é como 
noutros lugares», de que estamos sempre aqui, em qualquer 
lugar1. A curiosidade e o abraço tolerante ao distante e ao di-
ferente desvaloriza o local e o histórico. A estética preenche 
os interstícios do comércio e uma Camelot kitsch ergue um 
mundo sem sabores, numa barbárie que anestesia o sensível 
e enfeia a terra inteira2. Mas, por outro lado, os mercados da 
sensibilidade multiplicam as imagens, os produtos, as paisa-
gens, os espetáculos. A abundância e a diversidade atenuam 
a consideração pausada do coletivo e do único. Chegámos à 
terceirização feliz, somos quase netos da indústria e enten-
demos os riscos e as alegrias do temporário e das transforma-
ções. A velocidade e a aceleração tomaram conta do mundo e 
da história.

Na sua melhor encarnação, o património é aquilo que de-
cidimos que merece sobreviver às catástrofes e aos conflitos, à 
prosperidade, às revoluções e às lutas de classe, à juventude e 
ao diferente3. Apesar de algumas transformações titubeantes, 
a ideia de património ainda se cerca de um fascínio pelos bens, 
pela sinceridade das manifestações, cultos e tradições popu-
lares, o incontestável do ancestral e do histórico, a reiteração 
do importante e do único, do durável e do representativo. En-
fim, do passado. O que é preciso preservar, transmitir e legar 
às gerações vindouras. 

O conceito de património arrasta uma longa cauda de 
significados que ainda hoje se associam ao construído que se 
quer permanente, ao instituído por autoridade, pública ou co-
letiva, ao intemporal e elevado, ao abençoado espiritualmente, 
ao visível imbuído da magia agregadora dos melhores valores, 
ao edificado que redime as derrotas e oferece um significado 
teleológico para as vitórias. Tal como a antiga ideia de matri-
mónio, património é construção social, acumulação simbólica, 
conservadora e quase avarenta, um mecanismo público de va-
lidação do passado. O património é o agregador evidente das 
«comunidades imaginadas», fornece-lhes o sucedâneo de um 
lar e de uma verdade4. Sob a forma preponderante de nações, 
as comunidades imaginadas exigem factos palpáveis, estátuas 
e abrigos, ruínas de lares antigos que legitimem o comum e ins-
pirem a tolerância interna, mesmo quando à custa da oposição 
ao estranho e ao estrangeiro. Contra a fragilidade e relativida-
de do indivíduo, o património é muitas vezes um sucedâneo do 

grandioso que permanece, uma história em pedra e artefactos 
que une, sustém e conforta.

Um exemplo notável da sobrevivência do conservadoris-
mo simbólico do património é a proposta de Monumento à 
Terceira Internacional, conhecido como a Torre de Tatlin, pro-
jeto de torre operária pensada por Vladimir Tatlin. Pensada 
como um símbolo de modernidade, esta Eiffel operária pre-
tendia tornar a própria Torre Eiffel um objeto menor. 400 m  
de altura, várias estruturas geométricas giratórias, cubo, pirâ-
mide, e cilindro, numa estrutura metálica claramente alusiva 
à Torre Eiffel. As dúvidas acerca da viabilidade da estrutura e 
a dramática falta de matérias-primas na Rússia revolucioná-
ria ditaram que o projeto permanecesse projeto. Apesar do 
imaginário operário e da ousadia estética, a Torre de Tatlin re-
colhe-se às referências mais tradicionais da construção patri-
monial: o gigantismo, a altura, a exibição metálica, alguma ino-
vação combinada com uma referência burguesa ao existente. 
Esta é ainda, e apesar de tudo, a velha linguagem patrimonial 
do reforço de referências simplificadas e do apelo evidente à 
coesão da comunidade.

O primeiro propósito do património não é seduzir mas 
unir simplificando o passado, narrando uma história puritana de 
permanência. Hoje, a lentidão e a imobilidade do conceito de 
património estão ameaçadas. A ética puritana e sedentária do 
capitalismo primitivo deu lugar a um espanto contínuo pelo pre-
sente cosmopolita, mais turístico que gregário. A estética de es-
tátua cede o passo ao colorido do jogo e da novidade. Passámos 
à economia da experiência5. Mais importante que tocar patri-
mónio, hoje importa ver património. Ver de perto, de bastante 
perto, com uma definição de hiperfotografia. As tecnologias 
permitem ver até o que já não existe, possibilitam completar o 
incompleto e reerguer as ruínas. Os restos de civilizações, que 
admirávamos atrás dos vidros, somos hoje tentados a sobrevoá-
-los com a ajuda de um ecrã de computador ou telefone.

Entre o trabalho e o capital, o impulso de conservação 
do património está decididamente do lado do capital. Capital 
público, certamente, mas mesmo assim acumulação, prote-
ção e conservação. A relação simbiótica entre conservação e 
conservadorismo, entre exposição e apologia, é alimento an-
tigo da ideia de património. Nesse sentido, o imobilismo apa-
rece como sugestivo de um capitalismo primitivo, agrário, um 
capitalismo da propriedade e do visível, em contraste com o 
novo capitalismo da troca e dos serviços. Da proteção ao fe-
tiche, algo no instinto comunal de preservação do património 

DO NOVO NO PATRIMÓNIO



PATRIMÓNIO E SUSTENTABILIDADE18 19PAISAGENS CULT URAIS

«Loccimetro»:  
uma metáfora  

para a reinvenção 
do lugar 

Rosário Oliveira
Arquiteta paisagista, PhD.

Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa
rosario.oliveira@ics.ulisboa.pt

Opera House, Oslo. Rosário Oliveira, 2018.
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Profesiones  
del patrimonio  

y sostenibilidad: 
preparación 

competencial 
y ética, 

cooperación 
y compromiso 

social 
Ana Galán Pérez

Coordenadora do Grupo de Trabalho do Plano de Cultura no âmbito  
do Subprograma do Património Cultural da Comissão Europeia.  

OMC «Competências, formação e transferência de conhecimento 
em profissões do património», Espanha

Los profesionales del 
patrimonio engloban  
un amplio colectivo  
de ciudadanos europeos.  
Son los recursos humanos 
que se ocupan de un  
bien frágil e insustituible,  
el patrimonio cultural.  
Por primera vez en  
los Planes de Cultura  
de la Comisión Europea,  
las profesiones del 
patrimonio y sus  
competencias, formación 
y transferencia del 
conocimiento, son objeto 
de análisis e intercambio 
de experiencias con 
el objeto de generar 
recomendaciones  
para su promoción,  
y por ende para  
procurar la sosteni- 
bilidad del patrimonio  
y sus profesiones  
como reto de futuro.


Profesiones científicas de Conservación- 
Restauración del Patrimonio. 
Fototeca del Patrimonio Histórico.  
Instituto del Patrimonio Cultural de España.  
Ministerio de Cultura y Deporte, 2018.



44 45

Museus 
sustentáveis 

– Museus  
do amanhã:
perspetivas 
de futuro

Marie-Christine Labourdette
Diretora dos Museus de França (de 2008 a 2018).  

Presidente da Cité de l’architecture et du patrimoine

Tradução: Manuel Lacerda

Os museus estão em íntima relação com a sustentabilidade. Esta interligação  
com o tempo será abordada através do exemplo francês. Os museus franceses  
são inseparáveis da história da República porque asseguram uma função 
eminentemente simbólica e uma política de abertura das artes aos cidadãos.  
Sendo uma instituição cultural comprometida, o museu afirma valores universais  
e possui um enraizamento social. É esse pré-requisito que justifica a sustenta-
bilidade da instituição museológica, através da preservação das obras que acolhe, 
da sua apresentação científica e da sua valorização dirigida a todos os públicos.  
O museu possui bases éticas (o sistema de valores), cívicas (a função política)  
e civilizacionais (o projeto educativo). É necessário pensar em formas de mediação 
adaptadas aos nossos tempos: a noção de serviço público deve ser articulada  
com museus visionários e interculturais.

No início do século xxi, a ambição legítima e renovada dos mu-
seus deve ser oferecer a cada cidadão, em cada sítio, uma 
parte de um património universal. Desde 1980, os museus 
apresentam uma dinâmica considerável, conjugando inova-
ções museográficas, desafios económicos e compromisso so-
cial. Tornaram-se projetos urbanos, polos turísticos, locais de 
conhecimento e de admiração. No entanto, na era digital, o 
local físico de exposição de coleções — o Templo das Musas — 
pode ser desafiado pelo acesso virtual às coleções, eliminando 
as limitações de tempo e de espaço.

A abordagem da sustentabilidade faz parte do conceito 
de museu. Concebidos para gerir uma certa forma de eter-
nidade, a da preservação e conservação das coleções que 
acolhem, os museus estão estruturados para um tempo longo.  
E necessitam permanecer!

O seu objetivo final é desafiar o tempo e jogar com as suas 
limitações. Esta forma de trabalhar com o tempo e esta sus-
tentabilidade são abordadas através do exemplo francês. Pro-
venientes de coleções reais e de gabinetes de curiosidades, os 

museus franceses são inseparáveis da história da República por-
que têm uma função eminentemente simbólica, de abertura da 
arte para os cidadãos. Depois da criação, em 1793, do Museu, 
central, do Louvre, Bonaparte, em 1801, estabeleceu 15 gran-
des museus de província, a partir das apreensões do período da 
revolução e das remessas do Estado. E serão muitas as cidades 
que, ao longo do século xix, irão criar o seu próprio museu.

Há mais de 200 anos esta relação faz de França um país 
com uma riqueza museológica excecional, onde o papel do 
Estado é uma força motriz na política cultural. O Ministério da 
Cultura e da Comunicação (MCC) assegura o controlo científi-
co e técnico sobre a rede dos museus de França. Foi capaz de 
dar aos museus um papel fulcral para o planeamento cultural 
no território, para o acesso de todos à cultura, numa lógica 
de proximidade e numa dinâmica de atratividade económica 
e turística.

O Ministério, em colaboração com todos os intervenientes 
no campo museológico, procura responder a estas questões: 
como criar uma relação com futuro, entre os museus e os seus 

MUSEUS SUSTENTÁVEIS — MUSEUS DO AMANHÃ

MuCEM — Museu das Civilizações da Europa e do 
Mediterrâneo. Arquiteto Rudy Ricciotti, Marselha, 2013.

PATRIMÓNIO E SUSTENTABILIDADE
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A arqueologia conheceu ao longo 
das últimas décadas um grande 
desenvolvimento em Portugal, com  
um novo protagonismo e passando  
a acompanhar de perto a trajetória 
seguida noutros países europeus.  
O seu ensino ganhou autonomia  
e maior expressão e surgiram diversos 
centros de investigação especializados, 
enquanto a arqueologia preventiva 
conduziu ao aparecimento de empresas 
de arqueologia e a uma crescente 
profissionalização dos seus praticantes.  
O que criou novas responsabilidades  
à tutela do património arqueológico,  
cujo enquadramento institucional tem 
tido, porém, uma atribulada história.  
E se a recente crise determinou  
o redimensionamento do seu setor 
empresarial e afetou a empregabilidade,  
o desafio do seu futuro passa por um 
maior reconhecimento público da 
disciplina e dos seus protagonistas, 
apostando em privilegiar a ligação da 
sociedade com um património que é seu, 
bem como na projeção desse mesmo 
património como destino turístico.

A arqueologia  
em Portugal:  

do passado recente 
aos desafios que  
o futuro coloca

João Pedro Cunha Ribeiro
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, UNIARQ

O desenvolvimento da Arqueologia em Portugal tem sido ob-
jeto de diversas reflexões e estudos, centrados tanto na evo-
lução que esta disciplina tem tido ao longo dos tempos, como 
nas condições em que na atualidade a sua atividade se vai de-
senvolvendo. Sem a pretensão de aqui contribuir para a histo-
riografia da disciplina, não se pode pensar no seu devir e nas 
condições de desenvolvimento futuro das suas diferentes ver-
tentes sem fazer um breve balanço das profundas alterações 
que a Arqueologia conheceu entre nós nas últimas décadas, 
bem como das vicissitudes que o seu ensino e enquadramento 
institucional da respetiva tutela sofreram. 

Das práticas associativas que acompanharam a afirmação 
da cidadania com a instalação da democracia em Portugal sur-
giram diversos movimentos e organizações cívicas centradas na 
defesa do ambiente e do património, por onde a arqueologia 
foi ganhando o seu próprio espaço, quando não se transfor-
mou mesmo no elemento motivador de tais iniciativas. Nalguns 
casos procurando neles corporizar projetos de investigação 
que as instituições existentes não permitiam enquadrar, nou-
tros apostando na divulgação pública do património arqueoló-
gico, visando o reconhecimento do seu valor e a assunção da 
sua defesa pelos cidadãos.

Mas se esta realidade não deixou de ser acompanhada 
pela pontual redinamização de instituições bem mais antigas 
da sociedade civil, que com melhor ou menor êxito nunca ti-
nham deixado de fazer prova de vida, ela foi também comple-
mentada por algumas iniciativas institucionais de relevo. Isto 
num contexto de expansão do ensino superior onde o ensino 
da Arqueologia foi ganhando uma maior expressão curricular. 
Primeiro nas universidades herdadas da Primeira República, 
mas logo depois nalgumas das instituições de ensino superior 
criadas no final do Estado Novo e nas que o novo regime veio 
depois a abrir.

Embora ainda inicialmente integrado nos currículos das 
licenciaturas em História, o ensino da Arqueologia não deixou 
então de reforçar a afirmação da disciplina na sociedade e nos 
movimentos e iniciativas que visavam a defesa e valorização do 
património cultural, justificando, em 1978, o aparecimento de 
Variantes de Arqueologia nas licenciaturas em História.

Este clima de mudança foi reforçado com a criação do 
Instituto Português do Património Cultural (IPPC), em 1980, em 
substituição da Direção-Geral do Património Cultural, cria-
da anos antes no âmbito da Secretaria de Estado da Cultura, 
só mais tarde transformada em Ministério da Cultura. Não se 
tratou, contudo, de uma simples alteração do estatuto admi-
nistrativo da estrutura da tutela do património cultural, pois 
o novo Instituto englobava na sua orgânica distintos departa-
mentos responsáveis pelas várias áreas patrimoniais abrangi-
das. Desde o Departamento do Património Arquitetónico ao 
Departamento de Musicologia, passando pelo Departamento 
de Etnologia, entre outros, até ao próprio Departamento de 
Arqueologia. Situação essa que permitiu à arqueologia não 
apenas ver a sua autonomia reconhecida nesta nova orgânica 
mas reforçar a capacidade de atuação da tutela com a criação, 
em articulação com o Departamento de Arqueologia, dos Ser-
viços Regionais de Arqueologia no Norte, Centro e Sul do País.

Esta promissora estrutura orgânica atravessou incólume 
toda a década seguinte, acompanhando o desenvolvimento 
crescente da atividade arqueológica por todo o país, a par do 
reforço do ensino da disciplina, com a abertura de novas licen-
ciaturas e o aparecimento dos primeiros cursos de mestrado 
em Arqueologia nalgumas das principais universidades. Numa 


Orca de Pendilhe, Vila Nova  
de Paiva. Pedro Sobral, 2017.
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Património móvel 
contemporâneo: 

(re)conhecimento  
e salvaguarda 

João Paulo Martins
Universidade de Lisboa, Faculdade de Arquitetura.

Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design
martins@fa.ulisboa.pt

Propomos este texto como contributo para um roteiro de observação e estudo 
do mobiliário contemporâneo, percorrendo as diferentes fases da vida dos 
edifícios e seus móveis, com vista à elaboração de um «retrato diacrónico»  
e ponto de partida para a valorização patrimonial. Começamos com uma 
proposta de definição da expressão «património móvel contemporâneo», 
atentando nos seus limites e ambiguidade. Observaremos aspetos particulares  
do projeto em mobiliário, bem como questões relativas à autoria (reconhe-
cimento e atribuição) e às relações estabelecidas entre inovação e valorização 
patrimonial. Procuraremos captar o processo de passagem do projeto  
à produção e instalação; os efeitos do uso, implicando degradação, obsoles-
cência e transformação. Por fim, face ao reconhecimento de valor patrimonial,  
o equilíbrio que importa procurar na gestão entre mudança e preservação.

Para uma definição1 

Para a caracterização, descrição e valorização do universo do 
«património móvel contemporâneo», são múltiplas as ques-
tões que nos são suscitadas. De um modo geral, essas ques-
tões têm formulações vagas, pouco definidas; elas têm sido 
escassamente debatidas. Não admira, assim, que as respostas 
que lhes correspondem estejam ainda longe de alcançar con-
sensos ou, sequer, de ficar estabilizadas entre a comunidade 
dos intervenientes a quem, idealmente, poderão interessar.

Falarmos de «património móvel contemporâneo» impli-
cará, antes de mais, dar atenção às múltiplas dimensões (fun-
cional, formal, tipológica, técnica, material, disciplinar…) que 
a expressão pode incluir. Como ponto de partida genérico, 
poderemos adotar as definições de «móvel, mobília ou mo-
biliário» enunciadas para contextos cronológicos anteriores 
ao século xx — os objetos destinados ao «uso ou ornato das 
casas», «os trastes de serviço ou adorno de uma casa»2 — que 
devemos alargar à produção mais recente, a qual, «através de 

associações inovadoras de materiais e tecnologias, responde e 
corresponde a novas necessidades e conceitos»3. 

Quando falamos em objetos «da casa», deveremos en-
tender que nos referimos a artefactos para emprego em con-
textos arquitetónicos, tanto domésticos quanto institucionais, 
tanto privados como públicos, seja qual for o seu programa 
funcional ou escala.

Quanto ao destino funcional, será pacífico admitir-se que 
a categoria «património móvel» compreende tanto os objetos 
que têm fins predominantemente utilitários como aqueles que 
são sobretudo ornamentais. Como nos recorda Franco Purini, 
«a palavra ornamento descende por contracção do termo orde-
namento»; dito de outro modo, «a decoração é uma das dimen-
sões do construir que transforma a tectónica em arquitectura», 
«decorar quer dizer conferir decoro à construção, ou seja, fazer 
com que a mesma seja apropriada para a sua destinação»4. 

Também não oferecerá dúvidas o facto de se conside-
rar património móvel aquilo que designamos por mobiliário 
(«os móveis»). Trata-se de um universo de objetos destacáveis 


Edifício-sede e Museu da Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa,  
1959-1969. Biblioteca de Arte, sala de leitura, arquitetos Alberto José  
Pessoa, Pedro Cid e Ruy Jervis d’Athouguia (arquitetura); designer Daciano  
da Costa (mobiliário). Fundação Calouste Gulbenkian, Biblioteca de Arte.

PENSAMENTO
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As fachadas  
do Teatro 
Nacional 

de São João,  
no Porto

Ângela Melo
Arquiteta. 

Direção Regional de Cultura do Norte

A deterioração do betão armado constitui matéria da investigação  
e prática das engenharias e conta com uma indústria de produtos  
e soluções dedicada à reparação. A nossa abordagem incide sobre  

a necessidade de transição entre reparação e conservação/
restauro quando estão em causa edifícios históricos, que requerem 

garantias de salvaguarda dos valores próprios da obra original, 
edifícios provenientes da transição entre clássico e moderno, 
onde o betão armado e o cimento coabitam com gramáticas 

ainda classicizantes. O Teatro Nacional São João compagina um 
interessante caso onde foi conciliada uma arquitetura de conceção 

eclética com a inovação ao nível dos materiais e estruturas.  
São relatados alguns dos trabalhos executados nas fachadas  

do edifício em intervenção efetuada entre 2013 e 2014.

Fachada principal pós-obra.
Luís Ferreira Alves, 2014.
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Reinaugurado em 2018, Lu.Ca —  
Teatro Luís de Camões é o primeiro 
espaço teatral vocacionado  
exclusivamente para a programação 
infanto-juvenil em Lisboa. Foi também 
a última obra concluída do escritório 
Contemporânea, L.da, antes de Manuel 
Graça Dias falecer, a 24 de março  
de 2019. Ao longo da sua história,  
o Lu.Ca sofreu obras várias de  
requalificação, conservação e por  
vezes até de modernização estética.  
Estas intervenções, feitas com poucos  
recursos económicos e técnicos,  
foram, entretanto, empobrecendo  
o edifício. Quando, em 2012, os serviços 
de Reabilitação Urbana da Câmara 
Municipal de Lisboa lançaram o concurso 
por convites para a sua requalificação, 
muitos dos elementos que caracterizavam 
o edifício primitivo encontravam-se 
comprometidos. Respondendo ao 
concurso, o regresso a uma atmosfera 
oitocentista manteve-se como linha 
estruturante de toda a intervenção.  
O desenho de Graça Dias e Egas José 
Vieira, todavia, não se apoiou numa  
lógica de reconstituição, mas fez-se  
a partir de pequenos indícios capazes  
de construírem uma narrativa verosímil.

Um teatro 
para

Jacques
Tati 

Ana Vaz Milheiro
FAUL, DINÂMIA'CET-IUL


Lu.Ca — Teatro  
Luís de Camões. 
Fernando Guerra, 
FG+SG, Fotografias  
de Arquitetura, 2018.
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Remodelação 
de armazéns para 

instalação do 
Centro Nacional 
de Arqueologia 

Náutica e 
Subaquática 

João Carlos dos Santos
Arquiteto

O Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática vai ocupar um imóvel  
em Xabregas, Lisboa. Trata-se de um conjunto de armazéns onde no passado  

terá funcionado uma antiga Fábrica do Tabaco, cuja construção remonta ao início  
do século xx. Exigências de novas áreas e necessidades específicas para alguns 

dos espaços conduziu à criação de um corpo novo, solto da construção existente, 
implantado na nave central do armazém, permitindo a criação de um piso em mezanino, 

indispensável à concretização do programa. Prevê-se a recuperação e reabilitação  
do sistema estrutural existente e a colocação de lambrins que integram no tardoz 

algumas das infraestruturas indispensáveis ao funcionamento do serviço. O novo corpo 
a construir será executado com uma estrutura metálica com desenho ortogonal  

e modular (ajustável e reversível) para ser revestido integralmente com placas  
de compósito de partículas de madeira e cimento.
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O P I N I Ã O

Rhetoric  
without Public: 

arquitetura, 
cidade, 

neoliberalismo

1. 
A Representação Oficial Portuguesa 
na 16.ª Exposição Internacional de Ar-
quitetura da Bienal de Veneza (2018), a 
cargo de Nuno Brandão Costa e Sérgio 
Mah, lançou como proposta temática a 
«obra pública». Public without Rhetoric 
procurava expressar, em termos parti-
cularmente claros, uma defesa da arqui-
tetura pública contra «o triunfo de uma 
perspetiva neoliberal» que a identificava 
como um «mal e uma deriva despesista 
acessória» e a conotava «com a origem 
da própria crise». Partindo de uma lei-
tura da obra pública enquanto «ideia 
de evolução civilizacional» e como ele-
mento fundamental de reabilitação da 
«forma da cidade», a seleção apresen-
tou um conjunto de 12 obras que expu-
nham a «qualidade» de uma arquitetura 
portuguesa praticamente dada como 
extinta durante a última década de crise 
económica e austeridade1.

Ao inscrever o território em contes-
tação da obra pública, os curadores não 

só sinalizaram a pertinência de um debate 
em curso como encontraram condições 
ou oportunidade para uma «mensagem 
de otimismo», apostando na «revaloriza-
ção pública da disciplina» e afirmando a 
«importância primordial do arquiteto na 
evolução do espaço urbano»2.

2. 
Em chave menos otimista, um gru-

po de arquitetos procurou inverter 
os termos desse enunciado, toman-
do como proposta um percurso pelo 
«edifício privado», através de 12 obras 
projetadas na cidade do Porto, duran-
te o mesmo período3. Rhetoric without 
Public incluía um conjunto diversificado 
de intervenções: edifícios públicos que 
foram sendo privatizados ou concessio-
nados a privados, operações de reabili-
tação urbana de grande escala, projetos 
ligados ao setor do turismo e, por último, 
edifícios de habitação de luxo, cujos im-
pactos na cidade parecem não ter sido 
acautelados.

A representação oficial 
portuguesa na 16.ª Bienal 
de Arquitetura de Veneza 
assumiu como programa  
a defesa da obra pública  
e a revalorização da disciplina 
contra o «triunfo de uma 
perspetiva neoliberal».  
No entanto, os termos dessa 
defesa não parecem ter tido 
em conta as transformações 
estruturais desencadeadas 
pelo neoliberalismo, que  
não só puseram em causa  
o modelo estabilizado  
da cidade social-democrata 
como fizeram da cidade 
o lugar fundamental dos 
processos de acumulação 
de capital, numa economia 
marcadamente financeira  
e especulativa. Se é verdade 
que essa revalidação parece 
ser absolutamente necessária, 
também é verdade que esta 
só será possível interpelando 
criticamente o quadro 
concetual pré-crise que  
guiou a atuação da profissão 
nas últimas décadas e os 
termos que estabilizaram  
todo um entendimento 
disciplinar sobre a cidade 
e que hoje parecem estar 
obsoletos na sua defesa.


Aspeto da exposição Public  
without Rhetoric, comissariada  
por Nuno Brandão Costa e Sérgio  
Mah, no Palazzo Giustinian Lolin, 
Veneza, Itália. André Cepeda, 2018.


Um dos postais da exposição Rhetoric 
without Public, mostrando o aspeto 
atual do quarteirão da Casa Forte, entre 
a Rua do Bonjardim e a Rua de Sá da 
Bandeira, praticamente demolido no 
âmbito das operações de reabilitação 
urbana da SRU. Porto Vivo, 2018. 


Um dos postais da exposição Rhetoric 
without Public, o edifício Panorama 
Douro Residence, projeto de José 
Carlos Cruz, cuja construção junto  
à Ponte da Arrábida, no Porto, tem 
sido objeto de polémica. Stones against 
Diamonds, 2018.

Pedro Levi Bismarck
Arquiteto. Investigador no Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo, FAUP.

Editor da revista Punkto e das publicações Stones against Diamonds
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Coleção «Estudos de Museus»
Novas edições 2019

A Coleção «Estudos de Museus», uma parceria 
entre a Direção-Geral do Património Cultural  
e a editora Caleidoscópio, prosseguiu em 2019  
com novas edições, continuando a alargar os 
horizontes das investigações incidentes em museus 
e em museologia sob diferentes visões temáticas  
e autorais. Os volumes editados desde meados de 
2018 incluem duas obras que abarcam temas da 
museografia contemporânea e de grande utilidade 
para quem trabalha nas áreas expositivas dos 
museus portugueses: A Iluminação em Museus. 
A descoberta da obra de arte, Carmina Correia 
Guedes, e Realidade Aumentada em Museus. 
A experiência do visitante, de Diana Marques. 
A este leque temático juntam-se em 2019 três 
novos títulos, em resultado de investigações 
muito diversas. Dois deles incidem sobre museus 
dependentes da Direção-Geral do Património 
Cultural, o Museu de Arte Popular e o Palácio 
Nacional da Ajuda. Alexandre Oliveira, em  
«O Fecho da Abóbada»: O Museu de Arte 
Popular e a Ação do Secretariado da Propaganda 
Nacional, traça a história deste Museu através  
do percurso cronológico das suas direções.  
Luís Soares, em Palácio Nacional da Ajuda e a sua 
afirmação como museu (1910-1981), desvenda um 
historial menos conhecido deste Palácio, a sua 
adaptação a museu ao longo do século xx. Com 
Uma travessia da colonialidade. Intervisualidades 
da pintura, Portugal e Angola, de Teresa Pereira, 
a Coleção estreia-se nos temas pós-coloniais  
com um incisivo retrato das relações entre 
aqueles dois países em matérias artísticas. CC 

Estudo de Públicos 
de Museus Nacionais
Resultados de 2018 e 2019

O Estudo de Públicos de Museus Nacionais, 
promovido pela Direção-Geral do Património 
Cultural, vem sendo concretizado desde 2014, 
tendo como parceiro científico o Centro de 
Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto 
Universitário de Lisboa e contando com o apoio 
mecenático da Fundação Millennium BCP e da 
ONI. Os objetivos do estudo são a produção de 
informação atualizada e fiável sobre os públicos, 
para o conjunto e para cada um dos museus  
da DGPC, num leque alargado de dimensões,  
que inclui os perfis sociais e de práticas culturais, 
a relação com o museu participante e com  
os museus em geral, a gratuitidade da entrada, 
as expectativas, as avaliações e as sugestões 
decorrentes da visita. Visa, também, promover 
o conhecimento e a procura de novas respostas 
para os desafios que os públicos vêm colocando 

aos museus. Foram publicados, em 2018, os 
resultados dos seguintes Museus Nacionais: Azulejo,  
Machado de Castro, Arqueologia, Soares dos 
Reis e Arte Antiga. Em 2019, são publicados os 
resultados dos restantes museus participantes do 
estudo: Grão Vasco, Teatro e da Dança, Etnologia,  
Coches, Traje, Música, Arte Contemporânea- 
-Museu do Chiado, Casa-Museu Dr. Anastácio 
Gonçalves e Museu Monográfico de Conímbriga. TM 

Revista Monumentos
N.º 36

Dedicado a Mértola, foi editado no ano em 
que o Campo Arqueológico de Mértola (CAM) 
comemorou 40 anos de existência (1978-2018)  
o n.º 36 da revista «Monumentos», associando-se,  
assim, a estas comemorações. Neste sentido, 
o conjunto de estudos e reflexões que aqui foi 
possível reunir destacam a importância do trabalho 
pioneiro do CAM, que homenageiam — desde logo 
com os sentidos contributos de Alexandre Alves 
Costa e Santiago Macias, que abrem o dossiê —  
e procuram fazer um ponto de situação sobre  
o estado do conhecimento sobre esta vila baixo- 
-alentejana e a sua importância patrimonial.  
Assim, destaque-se um primeiro núcleo de 
textos de enquadramento histórico-geográfico, 
elaborados por Miguel Reimão Costa, Francisco 
Bilou e João Carlos Garcia, demonstrativos 
da importância que a envolvente teve no 
desenvolvimento de Mértola, desde a Antiguidade 
(cuja importância como entreposto comercial 
fortemente romanizado as mais recentes 
campanhas arqueológicas, aqui apresentadas por 
Virgílio Lopes, revelam) à contemporaneidade.  
Um segundo núcleo de textos de análise histórico- 
-patrimonial, apresentada pelo estudo dos 
principais testemunhos da sua evolução, desde  
o complexo religioso paleocristão, com textos de 
Virgílio Lopes e Susana Gómez Martinez, à antiga 
mesquita almóada reconstituída por Santiago 
Macias, ao castelo gótico analisado por Joaquim 
Manuel Ferreira Boiça, às campanhas quinhentistas 
da igreja matriz, estudadas por Maria de Fátima 
Rombouts de Barros, e às campanhas pictóricas 
pós-tridentinas de Mértola e seu entorno, por  
Vítor Serrão, e, por último, à exploração mineira 
e industrial dos séculos xix e xx de São Domingos, 
por Jorge Custódio. Destaque-se, ainda, um último 
núcleo de textos do dossiê com propostas de  
intervenção patrimonial apresentados por alunos  
de Arquitetura, das escolas de Lisboa e de Coimbra, 
com cerca de 30 anos de diferença entre si,  
e que nos são trazidos por José Manuel Fernandes  
e Paulo Providência. A habitual rubrica Vária  
conta ainda com textos sobre o primitivo sistema  
hidráulico do «convento novo», no Convento de 
Cristo, em Tomar, por Ana Carvalho Dias, e sobre  
o ciclo fresquista do Chiostro degli Aranci na 
Badia Fiorentina, em Florença, obra do pintor 
quatrocentista português João Gonçalves, por 
Eloi de Tera. PT 

Mosteiro de Alcobaça
Novos títulos da Coleção 
«Estudos Monásticos 
Alcobacenses»

No dia 24 de novembro de 2018, foram 
apresentados, no Mosteiro de Alcobaça, mais 
dois títulos da Coleção «Estudos Monásticos 
Alcobacenses»: «O Scriptorium de Alcobaça:  
O longo percurso do livro manuscrito português», 
da autoria de Aires A. Nascimento (n.º 4),  
e «Ratio Fecit Diversum. Essais sur l’Abbaye 
d’Alcobaça», de Virgolino Ferreira Jorge (versão 
em francês do original publicado nesta coleção 
com o n.º 2, em 2017).
Procurando contribuir para a ampla divulgação 
dos significados do monumento, esta coleção, 
criada especificamente para o Mosteiro de 
Alcobaça no quadro da missão da DGPC,  
tem como principais objetivos dar a conhecer  
ao público em geral o resultado das pesquisas 
académicas sobre a Ordem de Cister em Portugal, 
em particular sobre a Abadia de Alcobaça, nas 
suas múltiplas vertentes, e divulgar os contributos 
que os investigadores têm apresentado em 
encontros científicos organizados pela DGPC/
Mosteiro de Alcobaça.
Os livros encontram-se à venda na loja do Mosteiro 
de Alcobaça e na loja da DGPC no Palácio da 
Ajuda, podendo ser também adquiridos através  
do email: clientes.comercial@dgpc.pt. AP

Museu Nacional Grão Vasco
Catálogo da Exposição 
«Identidades, Pronomes e 
Emoções. As Regras do Retrato»

O resultado do processo de investigação 
desenvolvido para a realização da Exposição 
fica compilado num catálogo em que o retrato 
é apresentado nas suas diversas abordagens, 
desde a perspetiva académica clássica, passando 
por uma feição cerimoniosa, até ao reflexo da 
intimidade e dos incontornáveis autorretratos, 
como expressão máxima do artista. 215 pp.;  
ISBN: 978-972-776-541-6; tiragem: 500 exemplares; 
edição: Museu Nacional Grão Vasco. Teve como 
coordenadores científicos o Dr. Anísio Franco  
e o Dr. Ramiro Gonçalves, que para a sua realização 
reuniram contributos de vários autores. OP

Palácio Nacional da Ajuda
Catálogo Uma História de 
Assombro. Portugal-Japão — 
Séculos XVI-XX

Catálogo da exposição homónima apresentada 
no Palácio Nacional da Ajuda, na Galeria do Rei 
D. Luís, em novembro de 2018. Catálogo bilingue, 
português e inglês, com textos da autoria das 

comissárias da exposição, Alexandra Curvelo,  
Ana Fernandes Pinto e Maria José Gaivão de 
Tavares, com conteúdos referentes aos núcleos 
da exposição. A abordagem desta história faz-se  
de forma cronológica, iniciando-se com uma 
cronologia seguida do Japão no Mapa-Mundo,  
A Bordo da Nau do Trato, A Missão Cristã,  
O Japão no Palácio da Ajuda, Os Diplomatas  
e terminando no Revivalismo Nanban. O catálogo 
finaliza-se com um texto da autoria do arquiteto 
João Herdade, referente ao projeto expositivo. 
Constam ainda desta publicação tabelas 
alargadas e imagens a cores de todas as peças. 
A coordenação esteve a cargo de José Alberto 
Ribeiro, o design gráfico, de Sónia Teixeira Pinto  
e a tradução para inglês, de Miguel Cardoso. MJT

Publicação online das atas 
do colóquio internacional: 
A Missão Jesuíta da China nas 
Coleções da Biblioteca da Ajuda

Fevereiro de 2018

A publicação do livro do Prof. Noël Golvers, 
Letters of a Peking Jesuit. The correspondence 
of Ferdinand Verbiest, SJ (1623-1688), Lovaina: 
Ferdinand Verbiest Institute, KU, 2017, foi  
a oportunidade para a realização de uma sessão 
que congregou no espaço da Biblioteca da Ajuda 
um conjunto de investigadores à volta dos «papéis 
jesuítas». A BA apareceu como a escolha óbvia 
para a sessão de lançamento do livro, já que uma 
parte importante do acervo transcrito e analisado 
se encontra nesta Biblioteca integrado na coleção 
«Jesuítas na Ásia». E assim realizou-se, em 2018, 
na Biblioteca da Ajuda, a sessão internacional 
dedicada à produção documental jesuíta,  
com um painel diversificado de oradores com 
contributos inéditos que agora se apresentam  
na sua forma escrita. A importância dos 
conteúdos das comunicações levou à decisão de 
alargar o encontro a todos os que não puderam 
estar presentes, através da publicação dos 
textos das comunicações em formato digital, 
no site do Palácio Nacional da Ajuda: http://
www.palacioajuda.gov.pt/pt-PT/estudos/ATAS/
ContentDetail.aspx?id=946. MJT

Panteão Nacional
Catálogo da Exposição
«Reis e Heróis — Os Panteões 
em Portugal»

Em 2016, o Panteão Nacional celebrou os 100 anos  
da escolha da Igreja de Santa Engrácia para 
Panteão Nacional, os 50 anos da sua inauguração 
e os 180 anos em que se expressa pela primeira 
vez a necessidade da sua criação. Este triplo 
aniversário foi assinalado com a organização  
da exposição «Reis e Heróis — Os Panteões  
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Requalificação da portaria 
conventual e loja

Encontra-se em curso a empreitada referente  
à requalificação da portaria conventual e loja  
do Mosteiro de Alcobaça, que compreende  
a transferência da bilheteira, atualmente na igreja, 
para a antiga portaria conventual e a adaptação 
da Sala das Conclusões a loja. Estas alterações 
implicam a reconfiguração do circuito de visita, 
que passa a iniciar-se e a terminar no ângulo 
noroeste do claustro D. Diniz, com acesso à igreja 
através da porta dos monges e retorno ao  
claustro pela porta dos reis. A saída dos visitantes 
será feita pela Sala das Conclusões, adaptada  
a loja, o que permitirá que se lhe aceda a partir  
do exterior sem necessidade de visitar o monu-
mento. Esta intervenção enquadra-se no Plano 
Diretor do Paço Abacial do Mosteiro de Alcobaça, 
recentemente aprovado pela tutela e que permite 
adequar os diferentes edifícios que compõem 
o conjunto classificado a funções específicas 
e articuladas. Esta empreitada integra-se na 
candidatura «Património Cultural da UNESCO», 
apresentada pela DGPC ao Programa Operacional 
Centro 2020, sendo comparticipada em 85 %  
do valor estimado de € 360 000 pelo FEDER. ACS

Palácio Valflores
Arqueologia da arquitetura 
e projeto de reabilitação

O edifício principal da Quinta de Vale de Flores, 
habitualmente conhecido como Palácio Valflores, 
localiza-se em Santa Iria de Azoia, concelho de 
Loures, constituindo um caso paradigmático do 
que um abandono prolongado pode causar num 
imóvel com este valor patrimonial. Finalmente 
a ser alvo de um projeto de reabilitação ao 
abrigo do POR-Lisboa 2020, espera-se que este 
conjunto, uma das raras quintas do século xvi que 
conseguiu preservar alguns dos seus elementos 
fundamentais, possa novamente ser valorizado. 
Para além do edifício principal inspirado nas villas 
do Renascimento italiano com dois pisos e loggia 
num corpo central enquadrado por duas torres,  
a quinta preserva parte do que outrora foi  
a propriedade agrícola associada a um importante 
sistema hidráulico, onde se destaca um aqueduto 
em tijolo. Como resultado de um protocolo 
estabelecido entre a Câmara Municipal de 
Loures e a DGPC, tem sido possível desenvolver 
um trabalho de investigação em «Arqueologia 
da Arquitetura», da responsabilidade das 
arqueólogas Maria Ramalho e Ana Raquel Silva, 
aproveitando assim a oportunidade única para 
compreender toda a evolução do imóvel em 
termos histórico-arquitetónicos. Este estudo tem 
sido também um importante auxiliar ao projeto  
de arquitetura da responsabilidade de José Aguiar 
e Pedro Pacheco. MR

Mosteiro dos Jerónimos
Plano de Conservação e Restauro 
das Abóbadas da Igreja — fase I3

Está em curso, desde março de 2019, a fase 
Interiores 3 (I3) do Plano de Conservação  
e Restauro das Abóbadas da Igreja (MJ_PCRAI). 
Trata-se da quinta fase de um plano que 
compreende 10 (4 exteriores e 6 interiores), 
iniciado em 2012 e a concluir em 2022 — ano em 
que se completam 500 anos da conclusão das 
abóbadas da igreja por João de Castilho. O Plano 
procura dar resposta ao problema da queda 
aleatória de fragmentos pétreos das abóbadas 
e das paredes interiores, cuja causa principal 
radica na constituição litológica de alguns blocos 
associada ao sentido do seu talhe e à posição  
de aparelhamento. As variações térmicas sentidas 
no interior da igreja e em monitorização desde 
2014 provocam a expansão e a contração da argila 
que se encontra pontualmente em alguns blocos, 
levando à desagregação e consequente expulsão 
de fragmentos. Esta fase, que compreende  
a zona do cadeiral do coro alto, as abóbadas  
e as paredes de toda a nave lateral direita bem 
como as respetivas janelas e vitrais, acontece 
depois de terem sido tratadas as respetivas 
paredes exteriores nas fases E1 e E2. A limpeza,  
a consolidação, a estabilidade estrutural,  
o preenchimento e o tratamento das juntas são 
algumas das ações previstas, à semelhança do que 
aconteceu nas fases precedentes. O Plano é da 
responsabilidade da Direção-Geral do Património 
Cultural (DGPC) e, ao abrigo de um protocolo, 
esta fase é financiada em dois terços pela 
Associação World Monuments Fund (Portugal)  
e em um terço pela DGPC. ACS
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page 6
An everlasting priority
Guilherme d’Oliveira Martins

The European Year for Cultural Heritage celebrated 
more than the European heritage, the European identity or 
an exclusive past. Cultural Heritage is a common universal 
concept capable of uniting human kind and creating 
conditions for a genuine culture of peace such as has been 
proclaimed by UNESCO. We are at the centre stage of  
a healthy cult of the Humanities. This European Year was  
in line with the guidelines upheld by the Faro Convention 
on the value of Cultural Heritage for Contemporary Society 
(2005). We are not dealing with a closed European identity,  
a substitute for national identities. The key is to refer  
to Cultural Heritage as a dynamic and humanistic reality.

page 12
A new Heritage
José Tavares

The world has changed. Capitalism became an artist, 
almost a bohemian, and adopted different cosmopolitan 
impulses that were once a monopoly of culture and the 
arts. This tourist and kitsch cosmopolitanism poses urgent 
challenges to a changing heritage. In this article I propose 
one context and three change clues to maintain the centrality 
of heritage as a sustainable contribution for culture,  
i. e. as a relevant acute and present-day activity. In order 
to persevere, future heritage-related activities need to 
embrace protection and transaction, truth and victims, 
construction and invisibility, heroic figures and anonymous 
names, they need to rely on pluralism and consensus and 
integrate crises and permanence.

page 18
“Loccimetre”: a metaphor  
for reinventing a place 
Rosário Oliveira

 Imagine you were offered a “Loccimetre”. What would  
you use it for? What important information could you  
get from this gadget? On which situations would it fully  
fulfil its needs? Could you become addicted to it?
This is an imaginary appliance. A metaphor to reflect on  
one of the main aspects of human existence as it relates  
to the Earth, Place, Territory and Landscape. 
Based on three cases, we propose to develop the idea  
that life is not possible if you are not linked to a Place,  
this fabulous creation that shapes the identity relationship 
between Man and Nature — Heritage, where a symbolic 
appropriation takes place that is capable of creating 
emotions, and turning us into social and cultural beings,  
with increasing consciousness, sensibility and responsibility  
for the decisions we are asked to take in the world we live in.

page 26
Heritage professions and sustainability: 
developing skills and ethics,  
cooperation and social commitment
Ana Galán Pérez

 Heritage professionals represent a large number of 
European citizens. They are the human resources responsible 
for this fragile and irreplaceable asset known as cultural 
heritage. For the first time, the European Commission Work 
Plans for Culture refer to heritage profession skills, training 
and knowledge transfer. They are the subject of analysis 
and exchange of experiences with the aim of generating 
recommendations for promotion and sustainability of 
heritage and its professions as a challenge for the future. 

page 36
Sustainable cultural tourism:
do not separate the inseparable 
Anne Grady, Lúcia Saldanha

Tourism fits into modern relationships with cultural 
heritage. Projects developed in Finland, Ireland, Portugal 
and in European routes use culturally sustainable tourist 
models, destinations and experiences and an optimized use 
of digital technology. Joint management of different types of 
heritage with the tourism industry and local communities has 
benefitted both living experiences and a natural transmission 
of culture from one generation to another, thereby proving 
that the key to cultural sustainability is a combination  
of social, environmental and economic sustainability. 

page 44
Sustainable museums — Museums  
of tomorrow: future perspectives
Marie-Christine Labourdette 

 Museums are closely related to sustainability.
This interconnection will be addressed by drawing on the 
French museum example. French museums are inseparable 
from the history of the Republic because they ensure an  
eminently symbolic function and a policy of opening up  
the arts to citizens.
As a committed cultural institution, the museum upholds 
universal values and has a social root. This is the prerequisite 
justifying the sustainability of the museum as an institution 
that preserves its collections and ensures its scientific 
presentation and enhancement to all audiences. The museum 
is based on ethical (systems of values), civic (political 
function) and civilizational values (the educational project). 
The time has come to think about new types of mediation 
tailored to our times: the concept of public service should  
be combined with visionary and intercultural museums. 

page 54
Archaeology in Portugal: from the  
recent past to the challenges ahead
João Pedro Cunha Ribeiro

A rchaeology in Portugal has seen a major 
development over the past decades, as it gained new  
visibility and managed to keep up with other European 
countries. The teaching of Archaeology gained autonomy  
and greater expression as different specialised research 
centres emerged. Preventive archaeology led to the 
emergence of new archaeological companies and to  
a growing professionalization of archaeologists. As a result, 
new responsibilities were assigned to the archaeological 
authorities. However, their institutional framework has  
had a troubled history.
And if the recent crisis led to the resizing of the 
entrepreneurial sector and affected the labour market, the 
challenge for the future lies in a greater public recognition  
of the discipline and its key players where priority is to be 
given to encouraging the engagement of society with its 
heritage and projecting this heritage as a tourist destination.

page 62
Brief notes on the 2030  
research and innovation agenda  
“Culture and Cultural Heritage”
Conceição Lopes, António Candeias

The 2030 Research and Innovation Agenda  
“Culture and Cultural Heritage” promoted by the Foundation 
for Science and Technology is the result of a participatory 
process that brought together experts from different areas 
and contributions from different sectors of activity.  
This collaborative process has enabled a thorough discussion 
on Culture and Cultural Heritage in its different dimensions, 
both tangible and intangible, and on the identification of 
challenges and opportunities for research and innovation  
in this area. This article provides an insight into the creation 
of the agenda and the broad lines that make it up.

page 70
Marginalised architecture ii:  
my “electric train”
Paulo Pereira

 E mphasis is placed on Dynamic Heritage, with  
a particular focus on railways. A journey back in time to visit 
a classic model railway (1963) that is still in a very good state 
is the excuse for recalling, on the one hand, the Portuguese 
backward railway and, on the other, the long process needed 
for preserving this rolling heritage. Even though there is an 
excellent Museum in Entroncamento, and different museum 
nuclei all across the country boasting valuable collections, 
there is no alternative for the “live steam” railway and  
an increasing disinvestment in rail transport in the light  

of dynamic experience and traction. Reference is made to 
the fascinating miniature electric train in relation to the real 
scale prototype and the importance of raising awareness 
about the importance of industrial heritage in its multiple 
dimensions. However, this is still marginalised architecture….

page 78
Contemporary moveable heritage: 
recognition and safeguard
João Paulo Martins

 This article is meant to be a contribution to a roadmap 
for observation and study of contemporary furniture.  
Different stages of buildings lifecycles and their furniture  
are analysed with a view to drawing up a “diachronic portrait” 
for heritage enhancement. We propose to define the term 
“contemporary moveable heritage”, by looking at its limits 
and ambiguity. By focusing on particular aspects of furniture, 
we consider issues such as authorship (acknowledgement 
and attribution) and the relationships between innovation 
and heritage enhancement. We will monitor the process from 
concept to production and installation; the effects of use 
leading to degradation, obsolescence and transformation. 
Finally, in view of the recognition of the heritage value of  
a piece of furniture, we proceed to find a balance between 
change and preservation.

page 88
“How can [a man] be born again,  
being old?” Jo 3,4
João Luís Marques

 Because Catholic places of worship identified  
in heritage charters of Portuguese municipalities are  
so significant, diverse and numerous, they are a sensitive 
component when it comes to setting criteria and 
methodologies for changes in use. In this article we 
consciously choose to escape from analysing heritage 
intervention charters, even though they are necessary  
and constantly evolving. Instead, we have retrieved recent 
stories of Portuguese architecture from our long tradition  
of intervention on built heritage. The 1931 Charter of Athens, 
recommended that “[...] the occupation of buildings, which 
ensures the continuity of their life, should be maintained [...]”.  
Within this spirit we now focus on the current use of this 
historic value legacy from a living heritage and community 
service perspective. This is done by drawing on interventions 
in architectural and arts buildings, some of which still have 
little visibility as regards history and criticism, and whose 
richness is unique and sufficient to enrich the debate.
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page 98
The façades of the São João  
National Theatre, Oporto
Ângela Melo

 Deterioration of reinforced concrete structures 
has been the subject of engineering research and practice 
involving a number of products and solutions dedicated  
to repair. This article focuses on the need for a transition  
from repair to conservation/restoration of historic buildings, 
considering that the unique values of their original structure 
need to be safeguarded, particularly buildings in transition 
from classic to modern, where reinforced concrete and 
cement cohabit with classic influence elements.
The São João National Theatre is an interesting case where 
eclectic design architecture has been reconciled with 
material and structure innovation. Reference is made  
to some of the works carried out on the building façades 
between 2013 and 2014.

page 106
A theatre for Jacques Tati
Ana Vaz Milheiro

 R eopened in 2018, Lu.Ca — Theatre Luís de Camões 
is the first theatre in Lisbon geared exclusively for children 
and youth. It was also the last project implemented by the 
company Contemporânea, L.da, before the death of Architect 
Manuel Graça Dias on 24 March 2019. 
Throughout its history, the Lu.Ca went through a number  
of rehabilitation, conservation and sometimes even aesthetic 
modernisation works. These interventions, made with scarce 
economic and technical resources, gradually disfeatured  
the building. When in 2012, the Urban Rehabilitation services 
of the Municipality of Lisbon issued an invitation to tender  
for rehabilitation, many of the elements characterising  
the original building had been jeopardised. As a result,  
the return to an 18th century atmosphere characterised  
the entire intervention. However, Graça Dias and Egas  
José Vieira did not follow a strict reconstruction process.  
Instead, they imprinted subtle traces capable of building  
a credible narrative.

page 114
Teaching how to reuse modernist  
buildings; a participatory project
Gonçalo Canto Moniz

 In the transition to the 21st century, heritage related 
institutions are gradually becoming more concerned about 
the vast array of buildings raised during the 20th century  
and their significance in the context of heritage policies.  
A paradigm shift is required both in professional practice  
and in the training of technicians.
It is no longer the problem of conservation of exceptional 
works from the past, but rather the re-use of a large 
number of existing buildings, both to accommodate the 

same function and to adapt to different functions. Thus, in 
debate fora such as DOCOMOMO or ICOMOS, or in schools 
of architecture, a number of research, discussion and 
action initiatives are being pursued to characterise this 
built environment and to promote the teaching and learning 
of how to change these buildings or urban settlements. 
Considering that a large part of these buildings are still 
inhabited and functioning, it is essential to integrate social 
actors, through more collaborative and inclusive design 
strategies. This article discusses this approach and presents 
a case study developed in the framework of the European 
Reuse of Modernist Buildings.

page 122
Colour and its design in urban  
heritage conservation
José Aguiar, João Pernão

 Colour and architectural surfaces in urban  
heritage were produced out of local resources and local 
cultures, as much as a result of a know-how representation 
and other specific choices. They reveal historic and artistic 
values of narratives superimposed over time, which should 
be considered when planning restoration, reinstatement  
or renewal.
Conservation of mural painting has evolved remarkably over 
the last three decades; we have acquired know-how that has 
already been confirmed in practice. However, we need to 
adapt it to restoration methods and times and to the scale  
of architectural and urban rehabilitation.
This project calls for an adjustment of diffuse interventions, 
not coinciding in time, by different promoters, in a democratic 
and multicultural society, with huge pressures from an  
open economy with limited control efficacy. It also requires  
a re-discovery of almost forgotten skills and competences.

page 130
Restoration of the Real  
Vinícola building, Matosinhos
Guilherme Machado Vaz

 R eal Vinícola is a group of industrial buildings 
constructed at the end of the 19th century by Menéres & 
Companhia for exporting and storing wine. This company 
operated in this complex until the 1930s, after which  
it went through eighty years of consecutive deterioration. 
At the end of the 1990s, the Municipality of Matosinhos 
purchased the buildings and in 2013 it started the restoration 
process. In 2017, the former Real Vinícola reopened its doors, 
this time as a cultural space accommodating the Casa  
da Arquitetura (CdA) and the Matosinhos Jazz Orchestra  
(OJM), as well as a number of trade and other services.  
This article focuses on the project for rehabilitation of this 
group of buildings and on the assumptions for intervention.

page 138
Refurbishment of storage facilities  
for National Centre for Nautical  
and Underwater Archaeology, Lisbon
João Carlos dos Santos

The National Centre for Nautical and Underwater 
Archaeology (CNANS) will be located in Xabregas, Lisbon. It is 
a complex of warehouses where the former Tobacco Factory 
operated from the time of its construction in the beginning 
of the 20th century. The need for new areas and specific 
requirements led to the creation of a new structure, apart 
from the existing one, which is to be set up in the central depot  
of the warehouse. It will enable a mezzanine floor to be 
installed that is essential to the programme implementation. 
Works are underway to reinstate and rehabilitate the existing 
structural system and to place clapboards that will hold 
on the back side some of the infrastructure required for 
the centre to be operational. The new construction will 
have a metal structure with orthogonal and modular design 
(adjustable and reversible) so as to be fully coated with wood 
and cement composite plates.

page 146
Assessing and mitigating built heritage risks:
seismic, coastal flooding and wildfire risk
Helena Cruz, João Lutas Craveiro, Conceição Juana Fortes, 
Alexandra Carvalho

 R isk is the likelihood of occurrence of damages 
caused by a given danger. It is the outcome of a hazard, 
of exposure (of people or assets) and vulnerability of the 
elements exposed to that danger. 
An essential component of risk assessment is the analysis of 
the risk-related hazard identified in a given territory, whether 
natural or man-made. Equally essential is the analysis of the 
elements (persons and assets) exposed to hazards, as well  
as the characteristics contributing to their vulnerability —  
or their resilience in the event of a major accident or 
disaster. In this article we look at some studies developed  
by LNEC in the fields of buildings hazard assessment and 
seismic vulnerability, coastal unrest hazard and coastal flood 
risk as well as assessment of the vulnerability of buildings  
to wildfires.

page 156
Rhetoric without Public:  
architecture, city, neoliberalism
Pedro Levi Bismarck

The Portuguese official representation at the  
16th Venice Architecture Biennale assumed the defence  
of public work and the upgrading of the discipline against 
the “triumph of a neoliberal approach”. However, the terms 
of that defence do not seem to have taken into account 
structural changes triggered by neoliberalism, which have 

not only challenged the stabilised model of the social-
democratic city, but have made the city a key place in the 
processes of capital accumulation in a markedly financial 
and speculative economy. While such revalidation seems to 
be absolutely necessary, it can only be possible by critically 
challenging the pre-crisis conceptual framework that guided 
the practice of the profession in recent decades and the 
terms behind a disciplinary understanding of the city that 
today appear to be obsolete.

page 162
Sublimed architecture:  
construction of photography
Duarte Belo

 The simplicity of taking a photograph can hide  
a whole world of procedures or even an architectural 
concept idea. A photograph may be merely a subsidiary 
element, for example, to illustrate a text. But the procedure 
of photographic mapping an enlarged territory, or perhaps 
a country like Portugal, can generate a significant number 
of images created over the years that will report both space 
and time of a community, or a complex society like the one 
we are part of today. We can travel, no longer with the feet 
on the ground, but within an archive and discover astonishing 
and unusual ties. This is photography stimulating thought 
and defining a somewhat sublimed architecture, somewhere 
between reality and fiction. Photographs are part of a broad 
knowledge system, without hierarchies.

page 172
Exposing heritage rehabilitation  
at the Popular Art Museum
Jorge Figueira

 The idea of “Portuguese Heritage Physics.  
Architecture and Memory” was to make a sampling of 
heritage intervention the way you make a contemporary 
architecture exhibition, by trying to move beyond the field  
of specialists and technicalities, which by no means  
is ignoring this culture and requirement. On the contrary,  
it was mandatory to register the crucial cultural battles around 
heritage, which are decisive for understanding the country’s 
identity and its future. The exhibition features the structural 
intersection of “Portuguese architecture” in its various 
emanations and contradictions with heritage practices 
and debate. Even if architects tend to have an ambiguous 
relationship with the expression “heritage”, architecture  
in Portugal is often and in permanent works closely linked  
to that debate. 
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