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RESUMO 

Título da Dissertação: MUSEU DA CIDADE – Um Crescimento Ilimitado. Ampliação e 

Reestruturação dos núcleos dos séculos XX e XXI 

Nome do Aluno: Ângela dos Santos Faria 

Orientador: Especialista Arq.º António Pedro Pacheco 

Mestrado: Integrado em Arquitectura 

Data: Novembro de 2010 

 

O actual Museu da Cidade de Lisboa localiza-se no Campo Grande e está inserido numa 

quinta constituída pelo seu palácio e jardins (ambos património).  

O trabalho aborda a problemática do crescimento ilimitado do museu pois enquanto houver 

cidade, o espólio do museu continuará a crescer. Sendo este museu também história da 

cidade questiona-se como poderá dar resposta às necessidades de um museu 

contemporâneo e simultaneamente resolver a problemática do crescimento ilimitado deste. 

A solução para o crescimento ilimitado do espólio assenta na criação de polinucleações, 

sendo o Museu da Cidade o elemento unificador que conta a história da cidade nas variadas 

temáticas. A associação de contemporaneidade a intemporalidade será a resolução da 

problemática do crescimento ilimitado, criando-se espaços “intemporais”, de acção presente, 

que se alternam com os espaços de exposição permanente. 

Projecta-se a ampliação e reestruturação do Museu da Cidade para albergar/expor o espólio 

dos séculos XX e XXI. Para isso é necessário repensar o programa e percurso expositivo 

existente para que as pré-existências e o novo edificado interagem harmoniosamente 

fazendo parte de um todo. Questiona-se o que implica trabalhar com o património. 

Parte-se do conceito de muro, o muro habitado, levando-o ao limite como elemento de 

transição, como “contentor” de espaços e como nova linguagem que se relaciona com as 

pré-existências. 

Palavras-chave: contemporâneo, intemporal, muro habitado, jardins-património, percursos. 
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ABSTRACT 

Dissertation Title: CITY MUSEUM - An Unlimited Growth. Expansion and  

Restructuration of the core from the XX and XXI centuries 

Student Name: Ângela dos Santos Faria 

Rudder: Specialist Architect António Pedro Pacheco 

Masters: Integrated architecture 

Date: November 2010 

 

Located at Campo Grande, the City Museum of Lisbon, is inserted in what it used to be a 

farm and is set by the palace and gardens (both heritage). 

This paper approaches the problem of the unlimited growth of the museum, because while 

there is a city, the museum's collection will continue to grow. As this museum is also city’s 

history we wonder how it can respond to the needs of a contemporaneous museum and 

simultaneously solve its problem of unlimited growth. 

The solution to the unlimited growth of assets is based on the creation of a set of multi-cores, 

being the City Museum the unifying element that tells the story of the city on various topics. 

The association of contemporaneous to timelessness is the solution to the problem of 

unlimited growth by the “timeless” spaces creation, of present action, that alternate with 

permanent exhibitions spaces. 

It is projected to expand and restructure the City Museum to house / expose the assets of the 

XX and XXI centuries. This requires rethinking the existing program and exhibition route for 

the pre-existing and new buildings coexist harmoniously as part of an whole. One may 

wonder what it imply working with the heritage. 

It starts with the concept of wall, the inhabited wall, pushed to the limit as a transition 

element, "container" of spaces and new language that relates to the pre-existence. 

 

Keywords: contemporaneous, timeless, inhabited wall, heritage-gardens, pathways. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O estudo de um museu da cidade apresenta problemáticas que se colocam 

independentemente da cidade a que o museu se refere. O crescimento ilimitado de um 

museu da cidade está ligado intrinsecamente à evolução desta, pois enquanto a cidade 

existir, o museu e o seu espólio continuarão a crescer.  

Ao Museu da Cidade de Lisboa, localizado no Campo Grande, também se coloca esta 

problemática. Sendo este museu também história da cidade, como poderá dar resposta às 

necessidades de um museu contemporâneo e simultaneamente resolver a problemática do 

crescimento ilimitado deste? 

A escolha do tema do Crescimento Ilimitado do museu parece, à partida, impossível de 

resolver. Este tema não pode ser pensado apenas na vertente do crescimento infinito do 

espólio pois é um espólio em aberto, não definido. O crescimento ilimitado do museu 

apresenta-nos uma dualidade pela necessidade de resolver um espólio/circuito expositivo 

dos séculos XX e XXI; e em fazer um museu para a cidade (contemporâneo), na ideia de 

continuidade da própria cidade. 

A resolução do espólio/circuito expositivo dos séculos XX e XXI não é autónoma do restante 

espólio existente, de períodos anteriores, pois a intervenção incide sobre o museu da cidade 

actual, na quinta do Campo Grande. A ampliação do museu, intervindo com o património 

pré-existente (palácio e jardins) que também é cidade e conta a sua história, leva-nos a 

questionar e considerar aspectos que não se aplicam numa construção de raiz. Assim, a 

ampliação do museu da cidade implica também a sua reestruturação de modo a que todo o 

espaço museológico interaja harmoniosamente. 

No trabalho abordar-se-á o tema partindo do seu estudo à escala da cidade, seguida da 

interpretação do lugar, indo até ao espaço-museu, o habitar. O estudo do património 

existente, palácio e jardins é também preponderante, impondo uma pesquisa detalhada 

sobre estes. 
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2. ESTADO DOS CONHECIMENTOS 

 

A problemática do Crescimento Ilimitado de um museu foi estudada por Le Corbusier 

durante cerca de vinte anos. No desenvolvimento do trabalho verificaremos que a sua 

reflexão sobre este tema referia-se aos museus em geral e ao crescimento do seu espólio. 

Este estudo e as suas conclusões permitem a passagem para um estudo mais abrangente 

do tema, explorando o crescimento ilimitado num museu da cidade e não apenas como 

expansão de espólio. 

O estudo, reflexão e entendimento da cidade como estrutura viva em constante mudança e 

a importância da sua estrutura ecológica tem sido estudada ao longo do percurso 

académico universitário. Na reflexão da problemática do crescimento ilimitado lidamos com 

tempo vs intemporalidade. No âmbito de outro trabalho académico entrevistou-se o 

professor e crítico de arte Delfim Sardo acerca do que é a Cultura e o que pode ser 

considerado Contemporâneo? 

“(…) aquilo que é considerado contemporaneamente relevante tanto pode ser aquilo que foi 

criado anteontem, como pode ser alguma coisa que foi criada no séc. XIX mas que hoje tem 

um relevo contemporâneo no seu estado. Quer dizer, o contemporâneo não é só aquilo que 

foi feito há bocadinho; é também tudo aquilo que age sobre o presente de uma forma 

actuante (…)”1.  

Nesta afirmação associa-se contemporaneidade a intemporalidade, o que terá um valor 

significativo no desenvolvimento do trabalho. 

As entrevistas ao professor Paulo Pereira e à Dra. Cristina Leite na fase inicial do trabalho 

introduzem questões preponderantes na análise e estudo do museu da cidade de Lisboa. 

(ver Anexo I – II) As opiniões divergentes sobre opções de projecto e métodos de 

intervenção face ao museu predispõem uma maior reflexão sobre esses temas de modo a 

que a opção escolhida seja o resultado de uma decisão ponderada e reflectida. As opiniões 

divergentes mais relevantes entre ambos centram-se em: manter o museu da cidade neste 

local ou fazer um completamente novo, de raiz, noutro sítio; e em criar ou não 

polinucleações do museu. 

                                                           
1
 Em entrevista ao professor e crítico de arte Delfim Sardo, Outubro de 2008. 
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A Dra. Cristina Leite, actual directora da Direcção Geral de Museus, defende a manutenção 

do museu na quinta do Campo Grande: “Como sabe, há uns anos atrás não se construíam 

edifícios novos para museus. Adaptavam-se edifícios e espaços antigos, que em alguns 

casos nem sequer foi uma má opção porque, de certa forma, também é uma intervenção no 

património, há uma recuperação do próprio património. (…) É também importante a 

proximidade às faculdades, por causa da questão da investigação, sendo esta outra mais-

valia que aqui temos. Há sempre prós e contras e por isso, a ideia de abandonar o palácio 

não é interessante e o que propomos é a recuperação do edifício, continuando a usá-lo.”2 

O professor Paulo Pereira, ex-chefe de divisão do museu da cidade e antigo vice-presidente 

do IPPAR, afirma que o museu deveria sair daquele local para outro sítio na cidade, 

construindo-se um museu completamente novo: “(…) o Museu da Cidade, instalado no 

palácio e incluindo as alas do pátio (também utilizadas para exposições), neste momento 

não tem as condições ideais para funcionar como museu. (…) O ideal era fazer um museu 

da cidade completamente de raiz, novo! (…) Como gestor, a opção seria só uma: tirar dali o 

museu e fazê-lo noutro sítio. Tirá-lo daquele sítio que é tão complicado, barulhento e 

ruidoso, quer visualmente quer auditivamente (…).”3 

A constatação de que o palácio não consegue dar resposta às necessidades do museu não 

impede que este permaneça neste lugar, pois pretende-se a ampliação do museu com 

construção nova que dê resposta às suas necessidades. A reestruturação do museu 

permitirá libertar o palácio da exposição muito densa e permitirá a recuperação do palácio e 

da quinta do Campo Grande. 

A questão da polinucleação do museu da cidade também não é unânime, enquanto a Dra. 

Cristina Leite considera que “(…) este museu não consegue abarcar a cidade toda e que 

está pensado como museu polinucleado, que tem o seu centro aqui e vai ter outros pólos na 

cidade, que a vão ajudar a explicar. (…) Tem, no entanto, de haver o pólo central, onde as 

pessoas vão retirar uma informação generalista sobre a cidade de Lisboa para, depois, 

fazerem as suas opções, quer dentro deste pólo central, quer dos restantes.”4; o professor 

Paulo Pereira é da opinião que “(…) a tendência para, ao nível dos poderes políticos na 

câmara, fazerem polinucleações do museu: fazer um museu da Baixa, fazer um museu da 

                                                           
2
 Em entrevista à directora do Museu da Cidade, Dra. Cristina Leite, Abril, 2010. 

3
 Em entrevista ao ex-chefe de divisão do Museu da Cidade e professor Paulo Pereira, Março, 2010. 

4
 Em entrevista à directora do Museu da Cidade, Dra. Cristina Leite, Abril, 2010. 
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reconstrução de Lisboa… Isto implicará sempre desmantelamento de espólios, isto é, retirar 

do Museu da Cidade uma parte do espólio para pôr num determinado sítio porque aí 

será/está mais valorizado. Eu sou completamente contra porque, do ponto de vista 

patrimonial, é um erro desmantelar corpos, ou seja, acervos que estão estabilizados. (…) a 

haver Museu da Cidade terá sempre que haver uma leitura homogénea daquele espólio que 

ainda por cima faz, muito interessantemente faz sentido, e que foi sendo reunido ao longo 

de muitos anos.”5 

Após a reflexão acerca da questão da polinucleação do museu pela cidade, considerou-se 

que esta é a solução para a resolução de um espólio especializado. No entanto, a 

polinucleação do museu não deverá implicar a desmantelação do espólio, pois o museu da 

cidade deverá abordar a história da cidade no seu todo, como museu generalista, e não 

fragmentos desta.  

Numa primeira abordagem ao Museu da Cidade (existente) deparamo-nos com um edifício 

histórico onde se encontra a exposição permanente. No Palácio encontramos o lugar da 

“casa”, a ideia de habitar. Com as alterações efectuadas no seu interior perdeu-se 

reminiscência ao passado que poderia ser potenciada pelo espólio em exposição. Os jardins 

do Museu são também espaços “a expor” e interagem harmoniosamente com o edifício 

histórico. A paisagem vegetal articula o Museu e o Campo Grande inserindo-o na estrutura 

verde da cidade. 

 

  

                                                           
5
 Em entrevista ao ex-chefe de divisão do Museu da Cidade e professor Paulo Pereira, Março, 2010. 
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3. A CIDADE NO MUSEU 

 

A cidade com toda a sua história, o que é hoje e o que será no futuro.  

“Quanto ao âmbito que deverá ser atribuído a um Museu de Cidade, Mário Tavares Chicó, 

(…) define-o com precisão: «Museus de Cidades são museus destinados a documentar, no 

domínio da geografia humana, da história e da arqueologia, a formação e desenvolvimento 

da cidade.»”6 

Como é que um edifício que não pertencia à cidade, mas que com o crescimento desta 

tornou-se parte integrante da mesma, é o sítio ideal para a localização do museu? 

A história da cidade, urbana, social, religiosa, cultural, cresce continuamente, 

ilimitadamente. Assim deveríamos pensar o museu da cidade como um edifício que cresce 

ilimitadamente? Mesmo que os limites físicos da cidade diminuam, a história desta continua 

a escrever-se.  

 

 

3.1. Expansão e apropriação 

 

A origem da cidade de Lisboa remonta ao período Pré-histórico. Esteve sob vários domínios, 

nomeadamente romano, visigótico, muçulmano e finalmente cristão. Durante muito tempo o 

núcleo urbano restringiu-se à zona do castelo de S. Jorge e arredores. “A cidade começou 

por fazer parte da paisagem rural e integrava-se nos campos de cultura que a envolviam. 

Era um facies pontual e descontínuo inscrito num facies contínuo que era o espaço rural.”7  

O núcleo histórico da baixa pombalina resultou maioritariamente da reconstrução de Lisboa 

após o terramoto de 1755. Em meio rural, o palácio da quinta do Campo Grande foi 

                                                           
6
 Em “Fundamentos dum Museu de Lisboa”, MOITA, Irisalva. Separata da Revista Municipal, Lisboa, 

N.ºs 130 a 133, 1972, p.7. 
7
 Em A Utopia e os Pés na Terra, TELLES, Gonçalo Ribeiro. Catálogo da Exposição monográfica, 

Museu de Évora, 2003, p.299. 
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edificado neste século e resistiu ao terramoto. A cidade crescia ao longo da margem 

ribeirinha, expandindo pouco para o interior.  

 

Fig.1. Várias fases de expansão da cidade de Lisboa e eixo estruturante de expansão. 

 

“O subúrbio tradicional das cidades portuguesas com os seus hortejos, quintas de recreio, 

aprazíveis e luxuriantes cursos de água e matas, em muito contribuiu, não só para o 

abastecimento alimentar do agregado urbano, como também para a qualidade de vida dos 

seus habitantes e desenvolvimento da cultura.”8 

No século XIX a cidade inicia a expansão para norte com o Passeio Público, posterior Av. da 

Liberdade e o Parque Eduardo VII. Até então o lugar da quinta do Campo Grande 

permanecia como meio rural. É com o Plano das Avenidas Novas de Ressano Garcia, no 

início do século XX que surge o jardim do Campo Grande. Expropriou-se parte do jardim 

frente à fachada principal do palácio mas as actividades hortícolas da quinta mantiveram-se.  

                                                           
8
 Em A Utopia e os Pés na Terra, TELLES, Gonçalo Ribeiro. Catálogo da Exposição monográfica, 

Museu de Évora, 2003, p.332. 
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Fig.2. A quinta do Campo Grande em 1936. 

A cidade construída continuava a expansão para norte segundo o Plano de Gröer (1948) e 

gradualmente cercou a quinta, descontextualizando-a. Em 1936 a quinta do Campo Grande 

foi classificada como Imóvel de Interesse Público. O meio rural transformou-se em urbano. A 

construção da 2ªcircular em 1959 expropriou grande parte das hortas e pomar reduzindo 

substancialmente os limites da quinta ficando isolada e amputada da essência da sua 

existência. “O Museu da Cidade é uma espécie de aldeia dos gauleses, que resistiu às 

invasões, é a aldeia do Asterix. É um bocadinho de quinta de recreio de uma zona que 

dantes era só quintas e que ficou ali cercada: a 2ª circular, da faculdade de ciências, e dos 

carros. Aquilo é uma ilha…”9  

 

Fig.3. A quinta na actualidade. 

                                                           
9
 Em entrevista ao ex-chefe de divisão do Museu da Cidade e professor Paulo Pereira, Março, 2010. 
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3.2. Actualidade 

 

O Museu da Cidade encontra-se hoje na charneira da “cidade” de Lisboa, não dos seus 

limites administrativos mas da zona mais consolidada, delimitada pela 2ªcircular. 

A integração da quinta no eixo estruturante de expansão da cidade é preponderante pela 

proximidade a importantes equipamentos e espaços públicos (a sul da 2ªcircular) tais como 

as faculdades, a torre do tombo, a biblioteca nacional, o museu Bordalo Pinheiro e o jardim 

do Campo Grande pois insere o museu neste pólo cultural importante da cidade. (ver Fig.1) 

 

 

Fig.4. Planta de localização. 

 

As boas acessibilidades viárias, de transportes públicos e circuitos pedonais e ciclovia 

principais do Campo Grande estão associados a zonas de recreio e lazer do Corredor Verde 

da Alta de Lisboa. Assim, o jardim do Campo Grande e a quinta são parte integrante da 

estrutura ecológica de Lisboa. 
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Fig.5. Estrutura Ecológica. Corredor Verde da Alta de Lisboa. 

 

Acerca dos espaços verdes da cidade do século XXI, Gonçalo Ribeiro Telles afirma que 

estes devem constituir “uma estrutura contínua que garantirá a sustentabilidade ecológica e 

física de toda a região. (…) Trata-se da concretização da ideia de continuum naturale e sua 

interpenetração com o contínuo edificado numa concepção global de Paisagem. O novo 

espaço verde, que não será urbano nem rural, mas sim um espaço natural, onde 

prevalecem os materiais vivos (…)”10. 

 

A quinta, embora desprovida dos seus terrenos de cultivo e afastada do meio rural, mantém 

os seus jardins, e esta “vegetação na cidade tem também a mesma função que tem a sebe 

e a mata de protecção nos campos cultivados. (…) A estrutura verde de uma cidade é, 

portanto, o «sistema arterial» que vivifica a cidade e os seus habitantes.”11 

 

No contexto da cidade, poderia questionar-se se o museu da cidade deveria sair da quinta 

para outro local, construindo-se um de raiz. A decisão de manter o museu na quinta 

                                                           
10

 Em A Utopia e os Pés na Terra, TELLES, Gonçalo Ribeiro. Catálogo da Exposição monográfica, 
Museu de Évora, 2003, p.331. 
11

 Em A Utopia e os Pés na Terra, TELLES, Gonçalo Ribeiro. Catálogo da Exposição monográfica, 
Museu de Évora, 2003, p.297. 
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procedendo-se à ampliação deste com novo edificado foi a escolhida essencialmente pela 

riqueza cultural, histórica e arquitectónica que este espaço património (palácio e jardins) 

pode oferecer ao museu. É um espaço cujas “feridas” contam também a história da cidade; 

pela pertença à estrutura viva (ecológica) da cidade em constante mudança. O museu não é 

apenas um “contentor” de espólio, ele é parte desse espólio. 

É fulcral o estudo, reflexão e entendimento da cidade como estrutura viva em constante 

mudança. O espaço museológico não só conta a história da cidade mas também faz parte 

desta, estando sujeito às mudanças que como estrutura viva a cidade comporta. 

 

 

3.3. Crescimento Ilimitado 

 

Enquanto houver cidade o espólio do Museu continuará a crescer continuamente. 

Colocamo-nos assim perante a necessidade e impossibilidade de que o espaço físico 

expositivo do Museu acompanhe este crescimento. A ampliação do museu dará resposta a 

parte do crescimento (séculos XX e XXI). O problema físico colocar-se-á novamente no 

futuro mesmo que a solução encontrada no presente pareça resolver o problema 

indefinidamente. 

A problemática de que o espólio de um museu cresce continuamente e como o 

edifício/museu pode acompanhar esse crescimento foi reflectida por Le Corbusier durante 

aproximadamente vinte anos. O seu longo processo de estudo explorou inicialmente a ideia 

do percurso contínuo, conduzindo depois ao conceito do crescimento ilimitado. 

Conceptualmente Le Corbusier consegue responder a esta questão criando um núcleo 

central onde inicia-se o percurso expositivo que cresce infinitamente em espiral na 

horizontal. A materialização deste conceito foi “testada” e aperfeiçoada em três museus: 1º 

no Museu mundial de Genebra de 1929 (exploração do tema do percurso contínuo em 

espiral vertical com entrada pelo núcleo central; libertação do piso térreo/edifício sobre 

pilotis e aplicação dos princípios da Carta de Atenas) (Fig.6); 2º no Museu de Arte 

Contemporânea de Paris em 1931 (culminar da exploração do conceito em que acrescenta 

o crescimento faseado, percurso em espiral com crescimento horizontal infinito, o núcleo 
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central encontra-se no piso térreo e estabelecimento de quatro elementos 

estruturantes/relação interior - exterior) (Fig.7); 3º no Museu do Crescimento Ilimitado, em 

1939 (aplicação directa no Museu de Arte Ocidental de Tóquio) (Fig.8). Chegou-se à 

conclusão que embora seja possível o edifício crescer continuamente em termos 

conceptuais e possivelmente construtivos, há sempre um limite a considerar quer seja por 

razões de conforto, iluminação, de limite físico, etc. Esta constatação, por Le Corbusier após 

vinte anos de estudo, verificou-se no Museu de Arte Ocidental de Tóquio confirmando-a ao 

aplicar um material de acabamento às fachadas, não deixando as vigas salientes que 

permitissem o crescimento futuro do museu. 

 

 

Fig.6. Conceito do crescimento ilimitado de Le Corbusier. 1ªfase. 

 

 

Fig.7. Conceito do crescimento ilimitado de Le Corbusier. 2ªfase. 
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Fig.8. Aplicação do conceito do crescimento ilimitado no Museu de Arte Ocidental de Tóquio. 3ªfase. 

 

A resolução do problema do crescimento ilimitado do espólio museológico e do limite físico 

que um museu impõe a esse crescimento é a constatação de que a passagem da 

abstracção para a realidade não é linear. 

Uma das possibilidades é criar grandes zonas de armazenamento, em que o museu 

apresenta dois tipos de espaços: versátil (em que se alternam as épocas expostas neste 

espaço); e espaço específico (com uma exposição permanente). A cronologia da exposição 

é interrompida ou incompleta ao alternar as épocas em exposição. 

Outra opção assentaria na constatação de que a problemática da falta de espaço expositivo 

não pode ser resolvida indefinidamente. A exposição permanente (espaço específico) é 

predominante e segue uma linha cronológica; mas permite também exposições temporárias 

sobre a cidade. 

Não considerando as duas opções referidas anteriormente como solução definitiva, a 

resolução desta problemática de crescimento ilimitado assenta não na fragmentação do 

museu pela cidade, pois perdia-se a noção de conjunto, mas na necessidade de 

especialização de temáticas, essas sim, espalhadas pela cidade criando polinucleações. O 

museu da cidade é o espaço/núcleo generalista que conta a história da cidade no seu todo e 

nas variadas temáticas e é simultaneamente aquele que informa onde poderemos encontrar 

um saber mais específico sobre um determinado tema.  
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“Muito importante, é pensar que este museu não consegue abarcar a cidade toda e que está 

pensado como museu polinucleado, que tem o seu centro aqui e vai ter outros pólos na 

cidade, que a vão ajudar a explicar. O Museu do Teatro Romano, quando abriu, foi pensado 

como um desses pólos, mas este conceito de pólo do Museu da Cidade ainda não está 

totalmente concretizado. Ele abriu para mostrar um dos edifícios muito importantes da 

cidade romana, que é o teatro romano, mostrando às pessoas o centro do que era a cidade 

romana, criando ali um discurso sobre essa e a sua ocupação pelos romanos. Dali as 

pessoas podem partir para irem ver outro pólo. Isto serve para se perceber que não 

podemos ter tudo aqui dentro, e que o Museu pode também ser um ponto de partida ou de 

chegada para conhecer a cidade. Um outro pólo será o Centro Interpretativo das Muralhas 

de Lisboa, que vai abarcar toda a antiga cerca velha à qual, durante muitos anos, se 

chamou de cerca moura, cuja existência na realidade coincidiu com o período muçulmano, 

embora ela seja de origem romana.”12 

Esta resolução já começou a ser aplicada no museu da cidade, no entanto poderão ser 

introduzidos novos pólos, afectando outros museus ao Museu da Cidade, como por 

exemplo: o Museu da Água, o Museu Arqueológico do Carmo, o Museu do Fado, o Museu 

do Chiado, o Museu Geológico de Lisboa, o Museu de Arqueologia, o Museu do Azulejo, o 

Museu do Teatro, o Museu do Traje, entre muitos outros que especializam-se em temáticas 

que são contadas no Museu da Cidade. 

O museu é a “casa-mãe” que unifica e contextualiza a história contada em cada museu 

específico. 

As polinucleações apenas resolvem o problema do crescimento especializado, no entanto, 

como pode o museu da cidade crescer ilimitadamente? Podemos projectar a ampliação do 

museu considerando à priori os séculos XX e XXI, embora o século XXI seja o que acontece 

hoje e no futuro próximo. O espaço expositivo do século XXI pode ser utilizado como espaço 

de acção actuante com exposições temporárias que com o passar do século poderá 

transformar-se em permanente.  

                                                           
12

 Em entrevista à directora do Museu da Cidade, Dra. Cristina Leite, Abril, 2010. 
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“É um dos papéis do museu, o de mostrar o que é que se está a fazer na cidade, para que a 

cidade seja pensada para o futuro. É esse papel interventivo que, de alguma forma, é o de 

um fórum de discussão da própria cidade, para daí chegarmos até ao dia de hoje.”13 

Não conhecemos o futuro, não sabemos que tipo de objectos serão expostos e em que 

formatos, ou mesmo se é algo que seja possível expor. Podemos apenas projectar a 

ampliação do museu e tentar prever o crescimento do espólio “que cresce não só para a 

frente. Também cresce para trás porque também tem que se ir comprar peças que vão ao 

leilão (…)”14. 

Projecta-se um espaço para o século XX e para os presente e futuro próximo (século XXI) 

com as características que consideramos serem as ideais mas sabendo que no futuro esta 

problemática do crescimento ilimitado do espólio tornará a colocar-se. 

 

  

                                                           
13

 Em entrevista à directora do Museu da Cidade, Dra. Cristina Leite, Abril, 2010. 
14

 Em entrevista ao ex-chefe de divisão do Museu da Cidade e professor Paulo Pereira, Março, 2010. 
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4. LUGAR DO MUSEU 

 

A envolvente próxima ao museu da cidade existente apresenta uma diversidade de 

ambiências com potencialidades e fraquezas. Estes ambientes carecem uma reflexão 

individualizada para que se possa construir uma imagem global do lugar.  

 

Fig.9. Vista aérea do recinto museológico e envolvente próxima. 

 

Fig.10. Planta de Implantação. 
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Ao aproximarmo-nos do museu vindo da Cidade Universitária (lado Sul) não encontramos 

qualquer elemento que remeta para o museu, excepto se prosseguirmos lateralmente ao 

muro da fachada Nascente do palácio. A aproximação pela envolvente a sul do museu 

apresenta, à primeira vista, um contraste entre dois elementos densos/compactos (jardim do 

Campo Grande e edifício C8) com o espaço relvado bastante amplo que os separa. 

 

Fig.11. Aproximação pelo lado Sul. 

Encontramos também um terreno, encostado aos limites do museu e pertencente às 

faculdades, que o museu tenciona adquirir para a ampliação e uma rua sem saída de 

acesso à Junta de Freguesia do Campo Grande. O edifício da Junta, com escala pequena 

comparando à envolvente próxima, parece anulado pelo domínio que o C8 impõe, apresenta 

alguma degradação e é um fragmento pouco significativo de um traçado urbano e 

construção anteriores. Na ampliação do museu este edifício e a rua que o acede são 

eliminados, clarificando e libertando o espaço de intervenção. O edifício C8 tem um impacto 

muito forte pela sua volumetria e pelo rasgo monumental na fachada Este (virada para o 

relvado amplo) que aparenta erradamente ser a entrada principal do edifício. Os espaços 

entre o C8 e o Jardim do Campo Grande permitem a expansão do museu para sul, fora do 

recinto museológico actual, sendo esta zona de maior abertura e interligação à cidade. 

A Poente encontramos várias barreiras físicas, quer pelo fechamento do museu face ao 

exterior nos limites a Sul, Poente e Norte, quer por a via existente ter o acesso encerrado à 

rua a Norte, não permitindo a passagem de pessoas nem viaturas originando poucos fluxos. 

Encontramos apenas uma entrada de serviço do museu anexa ao pavilhão preto, e 

apercebemo-nos da densidade arbórea do jardim informal. A escassez de edificado próximo 

e pouco volumoso não causa impacto significativo no museu e permite a expansão do 

museu para Poente. 
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Fig.12. Envolvente próxima do museu a Poente. 

 

De todo o espaço envolvente ao museu é a Norte que este é menos qualificado. O impacto 

negativo que a 2ªcircular tem verifica-se aos níveis funcional (pela perda de grande parte 

dos espaços hortícolas e pomar da quinta), visual (2ªcircular elevada ao nível do 1ºpiso do 

palácio) e acústico (o barulho constante do grande número de veículos que circulam). É 

necessário criar elementos de filtragem (construídos ou vegetais) a Norte do terreno de 

modo a neutralizar estes impactos para que ao entrarmos no recinto do museu possamos 

abstrairmo-nos do que acontece no exterior. “O Museu (…) precisa de ter, quando se entra, 

uma certa capacidade de dépaysement, de descompressão.”15 Existem alguns ciprestes 

junto ao muro mais a Norte com essa finalidade, mas que pela pouca densidade não 

conseguem filtrar satisfatoriamente. Este limite é rígido não permitindo a expansão do 

museu para Norte. 

 

 

Fig.13. Envolvente próxima a Norte. 

                                                           
15

 Em entrevista ao ex-chefe de divisão do Museu da Cidade e professor Paulo Pereira, Março, 2010. 
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Antes da plantação do jardim do Campo Grande o palácio encontrava-se no interior do 

espaço-quinta, rodeado por diversos espaços verdes. Havia uma preparação, um processo 

de aproximação ao edifício, enquanto que, hoje entramos directamente pela porta do 

palácio. O palácio passou a estar no limite da quinta. Embora frente à fachada principal 

deste, a nascente, apercebemo-nos de um alargamento do passeio e de um resquício do 

antigo jardim que existia frente à fachada. Apenas quem se aproxima vindo do outro lado da 

rua e do Museu Bordalo Pinheiro apercebe-se da marcação da entrada por dois ciprestes 

que a ladeiam. 

 

Fig.14. Fachada principal do palácio com ciprestes ladeando a entrada e vendo-se a 2ªcircular (à 

direita) e o jardim do Campo Grande (à esquerda). 

 

Neste caso o impacto que os elementos exteriores ao museu, tais como a densidade 

arbórea imensa do jardim do Campo Grande, o grande fluxo automóvel que circula frente ao 

museu e o viaduto da 2ªcircular que se eleva até ao nível do primeiro piso do palácio, 

praticamente anulam os elementos que marcam a entrada deste, pois tratam-se de escalas 

diferentes e é necessário distanciamento do palácio para apercebermo-nos dos elementos 

que marcam a entrada e a singularidade do edificado. Este distanciamento verificava-se no 

passado, pois este lugar eram só quintas e havia uma aproximação faseada ao palácio. 

Hoje, somente quem está muito atento ao espaço e procura o Museu da Cidade encontra a 

entrada principal do museu, não havendo um espaço de preparação, de pré-entrada que 

transmita a quem passa por ali que aquilo é um museu, o Museu da Cidade. É 

preponderante que a entrada principal capte a atenção das pessoas seja, pelo espaço de 

lazer, estadia ou exposição que pode propiciar a quem passa por ali ou se dirige ao Museu 
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da Cidade, pela sua escala face à envolvente próxima, pela localização estratégica em 

relação aos percursos pedonais principais existentes, etc. 

Numa análise de fluxos a este local percebemos que um grande número de pessoas passa 

frente à fachada principal do museu, que vêm pelos percursos pedonais e ciclovias do 

jardim do Campo Grande, principalmente estudantes universitários que circulam entre a 

estação de metro do Campo Grande e a Cidade Universitária, em ambos os sentidos. 

Embora os grandes fluxos no exterior do museu aconteçam durante a semana, as visitas ao 

museu registam o oposto, o maior número de entradas verifica-se aos fins-de-semana. 

 

   

Fig.15. A densidade de fluxos pedonais durante a semana (esquerda) e aos fins-de-semana (direita). 

 

O museu não convida as pessoas a entrar, sendo este um problema a resolver, embora os 

grandes fluxos já passem por ali. É necessário mostrar que o museu existe e que pode 

propiciar uma variedade de espaços e actividades ao público captando a atenção deste 

através de uma nova entrada principal que consiga “competir” com a envolvente. Fazer um 

museu para a cidade, para as pessoas, revitalizador e que contamine deixando de ser um 

lugar de passagem para tornar-se de estadia e uma referência neste lugar e na cidade. 

Assim, mesmo não fazendo parte do recinto museológico encerrado, os espaços públicos 

exteriores podem transmitir-nos a sensação de estarmos dentro do espaço museológico 

como acontece, por exemplo, na Tate Modern, em Londres. Os limites do recinto 

museológico passam a ter um carácter mais flexível.  
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Fig.16. Espaços públicos exteriores e nova entrada principal. 

 

Actualmente a presença do muro como elemento de transição é constante. Alguns muros 

existentes possuem rasgos, “janelas” que permitem vislumbrar o que acontece para além do 

muro. Estes delimitam o recinto museológico encerrado e são o elemento principal de 

transição entre os diversos jardins. A forte e constante presença do elemento muro permite-

nos explorar este conceito ao limite, no desenvolvimento do projecto de 

ampliação/reestruturação do museu. 

 

 

Fig.17. Muros existentes no recinto museológico. 
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Quando pensamos num percurso de aproximação ao museu da cidade, é quase sempre ao 

nível do piso térreo ou do 1ºpiso (2ªcircular). No entanto, não podemos descurar a 

aproximação aérea, o 5º alçado, seja de quem se encontra nos edifícios altos mais próximos 

como o C8, ou num avião. A proximidade ao aeroporto da Portela faz com que muitos 

aviões passem por ali a baixa altitude permitindo uma percepção clara de todo o recinto 

museológico e da sua envolvente próxima pois está no eixo da pista principal do aeroporto. 

O aeroporto é uma “porta” significativa de entrada e saída de pessoas da cidade, e os 

aviões que levantam voo e aterram de Sul “apresentam-lhes” o museu. Esta proximidade 

condiciona as cérceas do edificado e impõe maior atenção ao isolamento acústico pelo som 

dos aviões que passam por ali. (Ver Fig. 9) 
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5. PATRIMÓNIO - UMA INTERVENÇÃO 

 

A quinta do Campo Grande foi classificada como Imóvel de Interesse Público em 1936. As 

características formais e funcionais do conjunto são os das típicas quintas de recreio 

existentes nos séculos XVIII e XIX nos arredores da cidade. O edifício, jardim, hortas, 

pomares, campos de semeadura, mata, lago e “jogo da péla” formam um conjunto onde 

encontravam-se simultaneamente espaços de produção e recreio. 

O reconhecimento do palácio e jardins como património a proteger e preservar leva-nos a 

questionar o que implica trabalhar com o património? Como é que o novo edificado pode 

respeitar e não “minimizar” o palácio e jardins tendo uma área muito superior a este?  

Trabalhar com o património implica fazer um estudo à priori, da história e dos elementos que 

o caracterizam. Cada intervenção é única e por isso as soluções devem ser avaliadas caso 

a caso. É no edificado que as condicionantes mais incidem, pois na adaptação do palácio, “o 

Museu passa para aqui (…) já com essas dificuldades todas (…) de adaptar um museu ou 

um discurso museológico a um edifício pré-existente, onde há problemas de circulação, de 

fluxos, de ligações verticais, questões ambientais, questões de iluminação.”16. A ampliação 

do museu permite que o palácio se liberte de “uma serie de valências que são 

absolutamente necessárias, que esperamos que esse novo edifício venha a contemplar, 

articulando-se com o palácio, e não abandonando-o.”17 Torna-se então preponderante a 

reestruturação do museu da cidade no seu todo, questionando as adaptações anteriores, o 

seu funcionamento, estruturação, usos, circuito expositivo, etc. O palácio, jardins e novo 

edificado devem interagir harmoniosamente, complementando-se. 

Considerando que o palácio tem uma escala doméstica, não sendo um palácio com a 

monumentalidade e imponência de grandes palácios como o Palácio Nacional da Ajuda ou 

mesmo de edifícios como o Museu Bordalo Pinheiro e está envolto em jardins de época, é 

necessário algum distanciamento em relação ao novo edificado de modo a que o palácio 

não perca a sua importância e que não haja uma invasão perturbadora. Assim o novo 

edificado deverá ler-se como parte de um todo (palácio, jardins e novo edificado) mas 

conseguindo distinguir-se claramente tudo o que é novo das pré-existências.  

                                                           
16

 Em entrevista à directora do Museu da Cidade, Dra. Cristina Leite, Abril, 2010. 
17

 Em entrevista à directora do Museu da Cidade, Dra. Cristina Leite, Abril, 2010. 
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Onde se verifique uma interacção física ou visual com o património pré-existente, seja 

edificado ou vegetal, o novo edificado deverá transmitir em termos de escala e linguagem 

formal, neutralidade para que o pré-existente se destaque. 

 

 

5.1. O edifício 

 

O palácio foi construído no século XVIII (cerca de 1739) e “ uma tradição romanceada tem-

no atribuído a D.João V, que o teria destinado a residência de madre Paula, a freira do 

Convento de Odivelas, com quem manteve relações amorosas e que fez mãe dum filho, o 

infante D.José, um dos «Meninos de Palhavã». (…) há indícios suficientes para acreditar ter 

ele sido uma iniciativa do Magnânimo. A grandiosidade da obra, tratando-se duma quinta 

suburbana, e a sua situação à saída de Lisboa, junto da estrada, que tanto podia levar a 

Odivelas como a Mafra, apontam nessa direcção.”18 

A resistência do palácio ao terramoto que assolou Lisboa em 1755 fez com que esta quinta 

possua um valor histórico e patrimonial relevante. 

 

 

Fig.18. Alçado principal do palácio em 197-. Levantamento do Arq.º Raul Lino. 

 

 

                                                           
18

 Em Monumentos e Edifícios Notáveis do Distrito de Lisboa – Volume V – Quarto Tomo - 2ªParte, 
MOITA, Irisalva; BRANCO, Fernando; CAETANO, Joaquim; MECO, José; ATAÍDE, M. Maia; 
SOROMENHO, Miguel; SERRÃO, Vítor. Assembleia Distrital de Lisboa, 2000, p.190. 
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Fig.19. Pisos térreo, nobre e amansardado do palácio em 197-. Levantamento do Arq.º Raul Lino. 

O palácio apresentava inicialmente planta rectangular. A necessidade de novas 

dependências originou o acrescento de duas alas simétricas que formam um U com um 

pátio arborizado no interior. O corpo rectangular é mais alto, composto por piso térreo, piso 

nobre e um andar amansardado. Do piso nobre pode-se aceder a dois terraços, localizados 

simetricamente sobre as alas laterais e que proporcionam vistas privilegiadas sobre o jardim 

formal a sul e sobre o pomar a Norte. 

 

Fig.20. Vista sobre o jardim formal do terraço da ala sul do palácio. 

É necessário cuidado acrescido “quando se trata de um edifício como este, concretamente 

tendo o primeiro andar e parte do piso térreo cilhares de azulejos que são património, no 

qual não se pode mexer. Esta será a maior riqueza, do ponto de vista patrimonial e, 
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portanto, não podemos deitar paredes abaixo, não podemos destruir as áreas do palácio.”19. 

A intervenção assenta principalmente em libertar o palácio de parte do espólio museológico 

exposto e anular algumas adaptações efectuadas no século XX para albergá-lo que o 

descaracterizam como, por exemplo, em quase toda a ala norte do piso térreo. O palácio 

passa a expor apenas o espólio dos séculos XVIII e XIX, e a si próprio (ensemble d‟époque). 

 

Fig.21. Alguns espaços interiores do palácio. 

 

 

5.2. Os jardins 

 

“Existe uma multiplicidade de pontos de vista, de percursos e espaços de estadia, que 

fazem com que o jardim seja um lugar dinâmico e comunicante com a arquitectura.”20 

Os jardins do palácio são espaços cativantes que estão em harmonia com o palácio. O 

carácter singular de cada um proporciona-nos, ao percorrê-los, a descoberta de diferentes 

ambiências. Estes jardins centenários, assim como o palácio, são património classificado 

onde quase não podemos intervir. 

Encontramos quatro espaços verdes diferenciados no recinto da quinta.  

                                                           
19

 Em entrevista à directora do Museu da Cidade, Dra. Cristina Leite, Abril, 2010. 
20

 Em A Utopia e os Pés na Terra, TELLES, Gonçalo Ribeiro. Catálogo da Exposição monográfica, 
Museu de Évora, 2003, p.154. 
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Fig.22. Indicação dos jardins/espaços verdes. 

O Pomar localiza-se junto à ala Norte do palácio. Possui um portão de acesso 

independente, um poço com uma nora, e verificamos a presença de algumas laranjeiras e 

limoeiros do antigo pomar da quinta. “Aquela área lateral que tem a nora é também para 

recuperar, pois é o resquício do lado rural (...)”21. Este espaço é encerrado por muros a 

Nascente, Norte e Poente e pela ala Norte do palácio a Sul. Apenas possui uma porta de 

acesso a partir do palácio, contrariamente à ala sul virada para o jardim formal com diversas 

passagens. 

 

Fig.23. O Pomar. 

O espaço relvado apresenta-se como um vazio oposto ao jardim informal denso e pertencia 

à antiga zona hortícola. A presença de uma linha de ciprestes junto ao muro Norte tenta 

                                                           
21

 Em entrevista à directora do Museu da Cidade, Dra. Cristina Leite, Abril, 2010. 
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criar uma barreira visual e sonora mas a sua fraca densidade é pouco eficaz. Este espaço 

estende-se até à “alameda” arborizada do percurso museológico principal que define o eixo 

de simetria do palácio. Encontramos ainda ali instalada uma estufa do século XIX em 

estrutura metálica proveniente de uma quinta dos Olivais. O relvado é um espaço amplo, de 

respiro, que pode ser apropriado para diversas funções (expositiva, lúdica, educativa, 

eventos, projecções, etc). 

 

Fig.24. “Alameda” arborizada e espaço amplo relvado. 

O jardim informal é denso e exuberante com árvores de grande porte que filtram o sol e cuja 

vegetação se eleva a cerca de quarenta centímetros do chão. Este negativo do pavimento 

não é acessível, assemelhando-se a um tapete verde. O jardim não nos permite visualizar 

para além dos troncos, ramos e folhas do arvoredo mais próximo de onde estamos, mas 

envolve-nos. A filtragem da luz pelas árvores altas cria um ambiente agradável natural de 

deambulação e abstracção em relação ao que acontece no exterior do museu. No interior do 

jardim encontram-se zonas de lazer para o jogo da pela e fonte com estatuária.  

 

Fig.25. O jardim informal. 
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O jardim formal, também denominado jardim do buxo, é encerrado por muros, sendo 

acessível apenas a partir da ala Sul do palácio e por um portão no muro a Poente, que 

separa este jardim do jardim informal. Encontramos buxos “esculpidos” com formas que 

definem o espaço mas não o limitam visualmente e duas fontes com estatuária. Tem poucas 

árvores, sendo maioritariamente exóticas. 

“ (…) temos uma nítida compartimentação do espaço que tem a ver com este conceito de 

jardim intimista, que é o jardim de buxo murado (…). É um conceito de jardim medieval 

(Otus Concluso) ligado normalmente à parte nobre do palácio, que abre para esse jardim, 

para os senhores usarem.”22 

 

 

Fig.26. O jardim de buxo. 

 

O Muro é um elemento constante em todo o recinto da quinta como elemento de transição: 

entre o edificado e os espaços verdes; entre diferentes espaços verdes; e entre espaços 

exteriores e interiores do museu. Em alguns muros encontram-se janelas emolduradas que 

permitem ver através deste. 

                                                           
22

 Em entrevista à directora do Museu da Cidade, Dra. Cristina Leite, Abril, 2010. 
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Fig.27. O muro. 

 

A diversidade dos jardins apresenta um equilíbrio entre espaços verdes densos e espaços 

verdes de respiro que alternam entre espaços de deambulação e percurso com espaços de 

estadia (jogo da pela, relvado, fonte, etc.). 

A fonte, no limite Sul actual do recinto entre os jardins formal e informal, afirma-se como 

reminiscência ao passado com zona de estadia envolvida por árvores. Esta surge da 

derivação do edificado e jardins e apresenta azulejaria a preservar. 

 

 

Fig.28. Fonte 
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Nos jardins encontramos riqueza na multiplicidade de espécies arbóreas existentes, sejam 

buxos, ciprestes, loureiros, eucaliptos, tílias, carvalhos, magnólias e outras árvores exóticas. 

A intervenção nestes espaços verdes assenta na interacção entre edificado e jardins, visual 

ou física. Acontece sempre nos limites do recinto ou dos jardins de modo a não “adulterar” 

estes espaços classificados e protegidos. 

 

Fig.29. Maqueta final com jardins pré-existentes e propostos. 
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6. ESPAÇO – MUSEU 

 

A ampliação do Museu da Cidade não deve ser pensada como algo isolado a acrescentar 

ao espaço expositivo existente. Os espólios do século XX e do início do século XXI apenas 

existem em reserva pois o espólio em exposição no palácio apenas conta a história da 

cidade até 1910 (Implantação da República). Ao projectar a ampliação do museu é 

fundamental reestruturar todo o museu de modo a que exista uma lógica expositiva, 

preferencialmente cronológica, de percursos e usos comum. Deste modo a intervenção 

reflecte sobre o museu no seu todo embora a intervenção no palácio apenas aponte 

alterações em alguns dos usos e percursos dos espaços existentes.  

 

 

6.1. História 

 

O Museu da Cidade de Lisboa, desde a sua criação em 1909 esteve instalado 

sucessivamente em vários edifícios até a passagem definitiva para o Palácio Pimenta 

(conhecido também como Palácio Galvão Mexia e Palácio Jorge Graça) na quinta do 

Campo Grande em 1979. (ver Anexo I – I. Cronologia do Museu da Cidade). 

Executaram-se algumas obras de restauro no palácio em 1914 mas foi o arquitecto Raul 

Lino que fez o levantamento e restauro geral do palácio na década de 70 pois este estava 

degradado. Posteriormente fez-se a adaptação do palácio para museu pelo arquitecto 

Duarte Nuno Simões seguindo o programa de Irisalva Moita considerando o estudo de Mário 

Tavares Chicó, em 1943, acerca da organização do museu da cidade de Lisboa. Neste 

estudo, Chicó considera que o museu, para além dos espaços expositivos destinados às 

colecções, deveria incorporar no seu programa salas de exposições temporárias, de 

conferências, de leitura, uma loja, reservas, oficinas, etc. As condicionantes da adaptação 

do palácio para museu tais como a área disponível, a dimensão das salas e os vãos 

existentes resultaram num museu apenas com exposição permanente. Verifica-se uma 

elevada concentração de peças em cada sala e criou-se uma segunda pele em gesso 
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cartonado dentro de algumas salas do piso térreo na ala Norte do palácio, retirando 

qualquer referência ao palácio nesses espaços. 

 

Fig.30. Sala do piso térreo na ala Norte do palácio. 

Perante o problema da falta de espaço para o espólio permanente e a necessidade de 

espaços expositivos polivalentes que albergassem exposições temporárias, construíram-se 

dois pavilhões (Pavilhão Preto e Pavilhão Branco) nos jardins da quinta em 1994 e 1995 

respectivamente. Em análise à integração dos pavilhões na quinta e da sua relação com o 

palácio em termos formais e de percursos, percebemos que são dois elementos 

completamente independentes do palácio e entre si. Considerando todo o recinto 

museológico percebemos claramente que estes edifícios são adições isoladas sem um 

plano/lógica de conjunto e que resolvem problemas pontuais. 

 

Fig.31. Pavilhão Branco e Pavilhão Preto. 
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6.2. O Museu no Presente 

 

Actualmente, o museu é somente um museu de história com pouco carácter interventivo na 

cidade, virado para o passado. A realidade é que o palácio não tem capacidade física para 

receber o espólio da exposição permanente e “(…) não consegue fazer um novo discurso 

com as peças.”23, afastando do palácio qualquer hipótese de albergar toda a programática 

que um museu contemporâneo necessita. 

A compreensão e a análise do funcionamento do museu são importantes para a elaboração 

do programa de ampliação e reestruturação. 

Ao visitarmos o museu, entramos directamente para o átrio do palácio e vislumbramos um 

pouco dos vários espaços exteriores que se sucedem (pátio, alameda arborizada, pavilhão 

preto) e que convidam a descobri-los. O átrio é um espaço distribuidor, no qual temos 

acesso ao início da exposição permanente passando pela bilheteira, às instalações 

sanitárias, bengaleiro e é onde finalizamos a visita à exposição permanente pelas 

escadarias nobres vindo do piso superior (piso nobre).  

 

Fig.32. Átrio do palácio visualizando-se os vários espaços que o sucedem. 

                                                           
23
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Fig.33. Usos existentes no palácio nos pisos térreo e nobre. 

(ver Anexo I – III. Quadro com especificações de cada espaço) 

 

 

Fig.34. Percurso expositivo actual. 
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O percurso expositivo inicia-se pela ala Norte do palácio, na sala que sucede a bilheteira. A 

ala Norte do palácio está descaracterizada pois a presença de painéis que escondem os 

vãos anulam qualquer referência de que estamos no palácio. No centro da última sala desta 

ala, encontram-se umas escadas condicionadas, construídas em 1989, que descem para o 

serviço educativo, sem luz natural e raramente utilizado para esse fim. A centralidade das 

escadas em relação ao espaço atribui, erradamente, a ideia de fazerem parte do percurso 

expositivo. 

 

Fig.35. Sala na ala Norte do piso térreo com escadaria ao centro. 

 

Sai-se desta sala para o exterior e entra-se na ala Sul para a sala simétrica à anterior onde 

também se encontram escadarias idênticas às primeiras. Até esta sala o espólio exposto 

segue uma linha cronológica da Pré-História até ao século XV que é interrompida na sala 

seguinte com espólio do século XVIII. Esta sala tem uma maqueta da cidade de Lisboa 

antes do terramoto de 1755 e é o único espaço do palácio com dimensões suficientes para 

albergá-la. Continuando o percurso chega-se à sala denominada Em Destaque, com 

exposições temporárias. Nas restantes salas do piso térreo o palácio mostra-se a si próprio, 

com o “Emsemble d’époque”, em que a cozinha, salas de jantar, e quarto apresentam 

mobiliário de época. Existe também uma capela que não está aberta ao público pela 

carência de funcionários no museu. 
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Fig.36. Sala da maqueta de Lisboa antes do terramoto de 1755. 

 

 

Fig.37. O palácio em exposição (ensemble d‟époque): cozinha. 

Sobe-se para o primeiro piso, nobre, e retoma-se a exposição permanente no século XVI. O 

restante percurso expositivo não apresenta nenhuma interrupção cronológica, acabando no 

início do século XX, em 1910 com a Implantação da República. Para sair da exposição é 

necessário voltar atrás para descer pelas escadarias nobres até ao átrio de entrada. 

Contrariamente à parte inicial da exposição, em todo o piso nobre o espólio não esconde o 

palácio, ou seja, o palácio expõe-se em harmonia com o espólio. 
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Fig.38. Sala no piso nobre. 

 

O segundo piso do museu, amansardado, não faz parte da exposição. Todo o piso é 

utilizado pela administração de vários museus de Lisboa, a Direcção Geral de Museus. 

Parte do espólio do século XX encontra-se nas paredes deste piso, privado do público pela 

carência de espaço expositivo e de reserva. 

Ao deambular pelos jardins do Museu da Cidade abstraímo-nos do mundo exterior ao 

depararmo-nos com espaços singulares, de época, como a fonte no final do percurso que 

separa o jardim informal do jardim formal, ou simplesmente pela contemplação dos jardins 

ao percorrê-los. 

Alguns espaços exteriores, nos limites a Poente e a Sul do museu, estão inutilizados e 

encontram-se em estado de degradação, resistindo apenas algumas árvores. Os percursos 

paralelos a estes limites são a fronteira entre estes espaços e o jardim informal. A antiga 

casa do guarda não é utilizada e as oficinas (ambas não acessíveis pelo público), a sul do 

jardim formal, são instalações precárias, sem condições para proceder ao restauro e 

conservação do espólio. Os pavilhões preto e branco surgem como elementos pontuais 

ladeados por espaços pouco cuidados que não podemos denominar jardins. Estes espaços, 

se analisados como espaço de intervenção, formam um L no limite do recinto museológico 

actual. 
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Fig.39. Espaço de intervenção nos limites actuais do museu. 

Analisando a envolvente próxima ao museu facilmente nos apercebemos, pela vegetação e 

edificado construído, que fisicamente o museu tem poucas possibilidades de expansão fora 

do seu recinto actual, excepto a Sul, onde encontramos terreno livre (que o museu tenciona 

adquirir), permitindo uma maior área de intervenção para a ampliação do museu. 

 

Fig.40. Espaço de intervenção com terreno a Sul. 
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Enquanto toda a zona do L está em interacção directa com o património pré-existente 

vegetal e construído, para Sul relacionamo-nos com a cidade construída actual, com o 

edificado recente e escalas diferentes. Este espaço é a transição, a ponte entre o museu e a 

cidade, o espaço mais interventivo. 

 

 

6.3. O Projecto - Ampliação / Reestruturação 

 

O Museu da Cidade deve resolver um espólio em crescimento contínuo e deve poder dar 

resposta a esse crescimento. O que acontece no presente é a história no futuro. Tentamos 

sempre prever o que será o futuro. Como evoluirá a cidade? A sua história, modo de vida da 

população, meios de transporte, de construção, etc., podem alterar significativamente o 

modo ou formato de exposição de um espólio.  

“Mas percebam que o espólio cresce porque se vão adquirindo coisas. Também uma parte 

daquilo que estará no século XXI é um espólio que não se sabe qual vai ser. Até pode ser 

coisa nenhuma porque o futuro não o sabemos. Quando eu digo coisa nenhuma é porque 

há muitas coisas que não têm materialidade e, como não existe, aquilo que há é enquanto 

enunciado. Existe como enunciado, que pode ter materialização arquitectónica. Esse espaço 

ou essa área ou o que quiserem chamar, pode ser apropriada da maneira que se quiser, 

contemporaneamente” 

As características físicas do palácio do museu condicionam o espólio nele exposto e não 

conseguem dar resposta às exigências técnicas que necessitamos hoje. O que construímos 

hoje pode não responder às necessidades exigidas daqui a cinquenta ou cem anos. Não 

conhecemos o futuro. Apenas podemos tentar prever o futuro próximo, o século XXI. 

A dualidade que a ampliação/reestruturação do museu da cidade apresenta assenta na 

necessidade de resolução do espólio/circuito expositivo e simultaneamente em fazer o 

museu para a cidade na ideia de continuidade desta. 

 “(…) mostrar o passado, apresentando o presente, para projectar o futuro. (…) Este 

também é um dos papéis do museu, o de mostrar o que é que se está a fazer na cidade, 
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para que a cidade seja pensada para o futuro. É esse papel interventivo que, de alguma 

forma, é o de um fórum de discussão da própria cidade, para daí chegarmos até ao dia de 

hoje.”24 

A ampliação do museu de forma a responder às necessidades dos espólios dos séculos XX 

e XXI implica pensar o museu contemporâneo. O museu como organismo vivo, de reflexão, 

discussão e exposição do que acontece na cidade. A contemporaneidade associada à 

intemporalidade abordada no início do trabalho.  

O programa do museu engloba até ao século XX espaços para a exposição permanente, e 

define o século XXI como espaço temporário que “enquanto não tiver um programa 

propriamente museológico, tem um programa de utilização de acção artística, de acção 

presente, ou seja, não tem que ter um programa museológico para poder funcionar como 

um reflexo (…) do século XXI e do presente”25. Salas polivalentes, biblioteca/sala de leitura, 

auditório, loja, bengaleiro, reserva, cafetaria, oficina, sala de montagem, entradas principal, 

secundária e de serviço, áreas técnicas e de serviço constituem o programa museológico. 

 

 

Fig.41. Conceito de flexibilidade nos limites do recinto museológico 

                                                           
24

 Em entrevista à directora do Museu da Cidade, Dra. Cristina Leite, Abril, 2010. 
25

 Em entrevista ao ex-chefe de divisão do Museu da Cidade e professor Paulo Pereira, Março, 2010. 
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A ampliação do museu reflecte o conceito de crescimento e resulta da análise do lugar. A 

constatação de que os limites a Norte (2ªcircular) e a Nascente (Jardim do Campo Grande) 

são rígidos, ou seja, as suas características físicas não permitem o crescimento do museu, é 

contrária aos limites do espaço museológico a Sul e Poente. A Sul e Poente encontramos 

terreno livre, que permite a expansão do museu para fora dos seus actuais limites. Assim, 

pretende-se que o novo edificado apresente avanços e recuos em ambas as orientações de 

modo a não estabelecer limites rígidos ao museu. Desta forma quem se aproxima do museu 

depara-se com um jardim exterior ao edifício e percebe que um avança sobre o outro. Esta 

interacção gera incerteza na definição dos limites do recinto museológico formalizando a 

ideia de continuidade do museu e da cidade.  

A reestruturação do museu de modo a que este funcione como um todo implicou questionar 

os usos do palácio, se a disposição do espólio existente é a mais adequada, e como este 

poderá “dialogar” com o novo edifício.  

A constatação que a entrada do palácio como entrada principal do museu não consegue 

captar a atenção do público perante a envolvente existente; apresenta dificuldades em 

responder às necessidades de recepção de um grande número de pessoas com espaços de 

serviço generosos (bengaleiro, instalações sanitárias, loja, bilheteira); os problemas do 

“salto” cronológico na exposição; e a densidade de espólio exposto em cada sala, levaram à 

alteração da localização da entrada principal do museu. A entrada do palácio passou a 

secundária, libertando-o. 

 

 

Fig.42. Entradas principal e secundária do museu. 
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O espólio da Pré-História (início da exposição) até ao século XVII sai do palácio, criando-se 

três núcleos de exposição permanente:  

 

      

               

Fig.43. Os 3 núcleos de exposições permanentes alternados com os espaços 

“intemporais”/polivalentes. 

 

O primeiro, da Pré-História até ao século XVII, no novo edifício, junto à entrada principal. 

Este núcleo divide-se em dois pisos de acordo com a análise ao espólio existente, em que 

verificamos a escassez de espólio Da Olisipona Visigótica à Al-Uxbûna Muçulmana (séc.VIII 

/XI) sendo este período cronológico que antecede a transição entre pisos do núcleo. 

O segundo, constituído pelos séculos XVIII e XIX, no palácio, iniciando-se o percurso no 

átrio subindo a escadaria nobre de acesso ao piso nobre do palácio. Este período 

http://www.museudacidade.pt/Esposicoes/Permanente/Paginas/Da-Olisipona-Visigotica-a-Al-Uxbuna-Muculmana-sec-V%e2%80%93meados-sec-XII.aspx
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cronológico manter-se-á no palácio por ser o da época de construção e auge da quinta. 

Assim, o espólio deste período será redistribuído mas mantendo a grande maqueta pré-

terramoto de 1755 na mesma sala e a “Emsemble d’époque” em que o palácio expõe-se a si 

próprio, não se verificando “saltos” cronológicos. No piso nobre do palácio as quatro salas 

mais a Norte passam a polivalentes, fazendo com que não tenhamos de voltar para trás no 

percurso expositivo permanente e fazemos o restante percurso inverso ao actual. 

O terceiro núcleo, século XX, encontra-se no novo edifício fazendo com que percorramos o 

recinto do museu iniciando o percurso pelo lado Norte da entrada principal e finalizemos 

chegando à mesma pelo lado Poente sem voltar para trás. 

(Ver Anexo I – IV e Anexo I – V) 

Ao separar em três núcleos a exposição permanente, não faria sentido ter um único espaço 

de reserva que acabaria por distanciar-se excessivamente de algum dos núcleos. Deste 

modo existem duas reservas, uma servindo o primeiro núcleo e a outra os segundo (palácio) 

e terceiro núcleos. 

O século XXI, como núcleo de acção presente, recebe exposições temporárias e está 

associado a uma sala de montagem de apoio a estas exposições.  

Considerando que os espaços de acção presente (de exposições temporárias, auditório, 

biblioteca, salas polivalentes) são espaços “intemporais”, são eles os mais utilizados e 

visitados. Estes espaços encontram-se alternados com os de exposição permanente, 

estando assim distribuídos por todo o recinto do museu, vivenciando-o. 

Conceptualmente explorou-se a ideia de muro, que é presença constante no recinto 

museológico. O seu valor simbólico associado ao património pré-existente e a sua memória 

foram o ponto de partida conceptual do projecto. Desmaterializa-se o edifício, focando a 

atenção no palácio. Assim, sempre que o edifício tem uma relação directa ou visual com o 

património pré-existente, este apresenta-se como muro(s) (L da zona de intervenção) que 

indicia(m) novos espaços e simultaneamente, se adaptam e reestruturam aos percursos pré-

existentes. É o muro habitado. O novo edifício constitui-se por vários muros que 

estabelecem a transição entre o interior e exterior do recinto museológico. Os avanços e 

recuos do edifício-muro fazem com que os limites do recinto museológico não sejam rígidos. 

Os vários muros que constituem o novo edificado apresentam-se com diferentes 
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espessuras, contendo todos os espaços técnicos e de serviço do museu. O muro é 

elemento de transição entre espaços, é linguagem, é “contentor” de espaços, “condutor” de 

luz natural e estrutura do edifício. 

O muro apresenta-se como plano em betão branco (acabamento travertino) ou em plano de 

vidro quando estabelece relação com o exterior. 

Os volumes a Sul e Poente, zonas de expansão do museu, “encostam” ao L referido 

anteriormente e apresentam uma linguagem em que o vão está presente, não se 

desmaterializando estes volumes pois estes não estabelecem relação directa com o 

património pré-existente. 

Os espaços interiores de percurso e estadia do museu têm relações visuais e/ou físicas com 

os jardins e espaços exteriores. A Sul e Poente criaram-se novos espaços exteriores, um 

pátio definido pelo U que encosta ao volume do actual limite do recinto, um grande espaço 

exterior de recepção do público que pode ser apropriado e utilizado para exposições e 

actividades e os novos jardins que avançam e recuam em diálogo com o edifício. 

A nova entrada principal do museu com o grande espaço exterior de recepção do público e 

também de exposição e apropriação é o ponto de início e fim do percurso expositivo. 

O volume em U pode funcionar mesmo quando o L do museu está encerrado (espaços 

maioritariamente expositivos), permitindo o funcionamento independente do auditório, 

biblioteca, cafetaria e da loja. Assim, esta é a zona do museu que estabelece maior relação 

com a cidade e dá-lhe continuidade seja pela sua forma, linguagem, usos e apropriação 

pelas pessoas. 

 

.  
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7. CONCLUSÃO 

 

O estudo da problemática do Crescimento Ilimitado aplicada ao Museu da Cidade de Lisboa, 

veio introduzir novas questões na sua confrontação com o caso específico da ampliação e 

reestruturação dos núcleos dos séculos XX e XXI. Apesar do tema desenvolvido permitir 

explorar um vasto campo de possibilidades, as questões da relação com o lugar a partir das 

suas condicionantes físicas, construtivas e significantes, tornaram-se determinantes para o 

desenvolvimento do projecto de arquitectura, condicionando os pressupostos teóricos à 

prática, a uma visão mais circunstancial, integrada pelas particularidades de intervir no 

património. 

O museu da cidade é um museu no sentido mais abrangente do termo, incorporando a 

cidade como o seu conteúdo, tornou-se por isso importante questionar o seu papel na 

cidade no presente e na sua projecção para o futuro. A ideia de continuidade da cidade foi a 

premissa que permitiu dar corpo à problemática do crescimento ilimitado nas várias fases de 

desenvolvimento do projecto.  

A resolução de um espólio em crescimento contínuo do museu da cidade assentou na 

consolidação deste como espaço/núcleo generalista que conta a história da cidade no seu 

todo, abordando as variadas temáticas afectas à sua história, sendo simultaneamente 

aquele que informa a partir das suas várias polinucleações e que aborda um saber 

específico sobre um determinado tema. 

O museu tornou-se a entrada e/ou saída da cidade, resolvendo um espólio especializado e 

de grande proporção. A ideia de contínuo inscreve permanentemente o museu na 

contemporaneidade, numa condição de espaço em constante actualização. 

O museu não é apenas o lugar onde se guardam e expõem as colecções, é também e 

sobretudo  um lugar de acção presente. O Museu da Cidade reflecte, mostra e projecta o 

que é a actualidade da cidade, torna a cidade no seu acontecimento. 

A criação de espaços “intemporais”  (espaços polivalentes, auditório, sala de 

leitura/biblioteca), ao longo do recinto museológico, alternados com espaços de exposição 

permanente, são o reflexo de um museu se afasta da ideia literal de crescimento físico, para 
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se revelar o museu que dialoga com a sua própria história gerando um lugar de acção 

actuante e de discussão da cidade, hoje e no futuro que nela se projecta. 
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ANEXO I - I 

 

Museu da Cidade – Cronologia 

26 

  

                                                           
26

 Dossier de Imprensa, Comemoração 20 anos - Museu da Cidade 1979-1999. 
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ANEXO I – II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – II – I. Entrevista ao Professor Paulo Pereira 

 

I – II – II. Entrevista à Dra. Ana Cristina Leite 
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I – II – I. Entrevista ao Professor Paulo Pereira 
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à história da arte portuguesa. Foi Chefe da Divisão de Museus da Câmara Municipal de 

Lisboa e Vice-Presidente do Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR) entre 

1995 e 2003. Actualmente é professor da Faculdade de Arquitectura da Universidade 

Técnica de Lisboa.  
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Lisboa, 19 de Março de 2010. 

Local: Faculdade de Arquitectura da U.T.L. 

12h30 - 14h00 

Gravação audiovisual 

 

 

Alunas (Ângela Faria; Elisa Pascotto; Mafalda Neuville; Raquel Freitas): O Museu tem 

condicionantes que advêm da adaptação do Palácio a esta nova funcionalidade (escala, luz, 

proporções das salas, circulação, som), sendo a falta de espaço e a escala das salas 

expositivas as mais preocupantes. 

Pensando a ampliação do Museu, como considera ser a melhor forma de reorganizar o seu 

espólio (em exposição e em depósito)?  

 Seria um extremo, pensar o palácio como um participante na narração da história, 

um ícone datado do lugar, deixando de expor (transferindo a maioria da colecção 

para o novo edifício)? 

 Abandonando a sua função expositiva, e pensando a sua preservação enquanto 

património, poderia o palácio receber novo programa (como biblioteca, salas de 

leitura, cafetaria, escola, workshop, etc.)? 

 

Paulo Pereira: É evidente que o Museu da Cidade, instalado no palácio e incluindo as alas 

do pátio (também utilizadas para exposições), neste momento não tem as condições ideais 

para funcionar como museu. Sobretudo não é possível tratar as peças com um grau de 

autonomia que permita uma cenografia de museu, uma arquitectura de interiores que possa 

valorizá-las. Muitas peças estão demasiado encavalitadas, sobretudo na zona do palácio - 

rés-do-chão e 1ºpiso - onde não há hipótese de fazer verdadeiramente um trabalho de 

museologia moderna. O ideal era fazer um museu da cidade completamente de raiz, novo! 

Relativamente a adaptar o actual espaço, dando-lhe programas diferentes, eu penso que o 

palácio sobreviveria melhor se não fosse parte integrante de uma exposição corrida, se 

pudesse ter um programa que o aproximasse da sua condição de palácio, espaço histórico 

que traduzisse uma parte da história, por exemplo das quintas dos arredores de Lisboa, 

existindo sempre a necessidade de ajustar bem esse programa. Não é fácil ajustar esse 

programa à realidade do palácio propriamente dito. Eventualmente criando condições para 

ser, como propuseram, uma biblioteca ou uma extensão de um serviço museológico onde a 
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componente biblioteca teria lugar. A componente de mediateca, uma coisa do género 

também teria lugar. Isso talvez fosse interessante. Só que claro, tinha que se esvaziar o 

palácio e pôr aquele espólio algures. Onde? É essa a grande questão. 

 

A: Tendo um edifício património que ao longo dos tempos foi sofrendo alterações, que 

modificaram/camuflaram as características espaciais “em prol da adaptação ao museu” 

(apenas numa zona do palácio - desde inicio da exposição até à sala de destaque). Que 

crítica se pode fazer sobre esta transformação? 

 

PP: As salas do “U” do pátio, tanto quanto me lembro, eram espaços que não tinham 

utilização, estavam até em mau estado. A utilização destes para a exposição foi uma 

solução interessante na altura. Foi a forma de instalar definitivamente o Museu da Cidade, 

que nunca estivera verdadeiramente instalado. 

 

A: As questões que colocamos são mais no sentido de quando estamos no interior desses 

espaços não nos apercebermos do próprio edifício… 

 

PP: Evidentemente que não se tem uma noção de que eram espaços utilizados 

essencialmente para a produção, que não têm relação directa com o pátio interior. Mesmo 

na componente que ainda aproveita parte do piso térreo do palácio e uma parte do U do 

pátio, onde é o chamado ensemble d'époque, que é uma coisa inventada porque nada 

daquilo é dali, mesmo aí a relação com o espaço exterior de jardim do buxo, é uma relação 

interrompida. Apenas quando há algumas recriações de época, é que se abre o palácio para 

os espaços do jardim permitindo andar num cenário d’époque, mas mesmo isso é limitado. 

O palácio em si, rés-do-chão e 1ºandar, tem obviamente transformações importantes, 

sobretudo quando entramos para a sala da pré-história e damos a volta. O piso superior não 

tem assim tantas transformações, onde ainda conseguimos ler o espaço palaciano, de solar. 

Também não é um palácio de luxo mas conseguimos ler, digamos, a sua estrutura. 

Não é a forma ideal de ter um palácio daquela natureza devidamente aproveitado porque 

existe essa camuflagem.  

Muitas das perguntas que vocês estão a fazer têm já uma resposta, e eu estou de acordo 

com elas: “Não seria melhor…?” Claro que sim. “Não seria melhor tirar e fazer um 

programa…?” Obviamente. “Não será que está camuflado?” Sim. São tudo consequências 

daquela adaptação, que é uma adaptação forçada. Por isso comecei por vos dizer que o 
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melhor seria fazer um espaço de raiz para o Museu da Cidade, onde todas a peças do 

museu, que são um espólio bastante grande, pudessem ser devidamente valorizadas em 

vez de acumuladas. 

O Museu tem os seus encantos mas não são propriamente eficazes dentro de um discurso 

museológico moderno. 

 

A: A título de curiosidade, o professor falou que a adaptação foi feita por volta de 87. Por 

quem? 

 

PP: Quem fez essa adaptação foi um arquitecto… Eventualmente a Dra. Cristina Leite sabe 

as datas concretas porque acompanhou de perto mas não começou logo em 87. Em 87, 

tanto quanto me lembro, foi o ano de abertura. As obras começaram por volta de 83/84, 

sendo que incidiram essencialmente sobre a remodelação dos espaços do piso térreo, 

precisamente as alas que circundam o pátio e a ligação com a entrada. Foram as tais salas 

da Pré-História, do Período Romano da Idade Média, mantendo tanto quanto possível o 

invólucro exterior, mas alterando algumas partes do interior inclusive com alguma 

construção nova como a passagem subterrânea que lá está, cujo aproveitamento continua a 

ser problemático. Este tipo de crítica ao espaço é com certeza partilhado pela actual 

directora pois ela sempre trabalhou lá e era com ela que eu também discutia estes assuntos, 

que hoje se mantêm. Eles não são resolúveis, não se conseguem dissolver, à partida, sem 

uma construção de raiz. 

Quando eu falo num Museu da Cidade feito de raiz, seria qualquer coisa como isto: a 

Câmara Municipal assumia como prioridade construir um novo museu e aquele espaço seria 

eventualmente reconvertido para outras actividades, que não propriamente as de Museu 

que ficaria com o seu espaço, com as suas reservas num edifício à parte. 

Agora, o vosso ponto de partida é o de deixar estar o Museu e face àquilo que são o terreno, 

o jardim, a parte da quinta, etc., como é que se pode melhorar o funcionamento do museu? 

Uma reprogramação do palácio, como vocês propõem, com uma inevitável ampliação dos 

espaços de exposição com construção nova, feita com um cuidado excepcional e com um 

argumentário do ponto de vista patrimonial também muitíssimo bem sustentado. Porque é 

essa a vossa hipótese de trabalho. Como gestor, a opção seria só uma: tirar dali o museu e 

fazê-lo noutro sítio. Tirá-lo daquele sítio que é tão complicado, barulhento e ruidoso, quer 

visualmente quer auditivamente devido à passagem das vias rápidas, do atravessamento do 

Campo Grande, daquela curva que é uma curva fatal, onde inclusivamente já houve muitos 
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atropelamentos e desastres. Quando eu estava lá de vez em quando ouvia “hehi”, o chiar 

dos travões e “pum” olha mais um. 

É um sítio extremamente agressivo que fica no extremo de uma circunvalação. É uma coisa 

extremamente incómoda e não se pode tirar partido de um conjunto de valores que aquele 

espaço teria, como por exemplo o jardim, o jogo da pela e mais o pavilhão lá ao fundo. 

Aquele espaço é inclusivamente muito… muito aberto… Não tem intimidade por causa dos 

carros que passam, ainda por cima com plataformas de passagem muito altas. É muito 

devassado; é um espaço devassado. 

 

A: No contexto de um conjunto palácio e jardins históricos que são património, como 

imagina que resulta a lógica dos museus contemporâneos, no que respeita, por exemplo a 

projecções em fachadas, instalações… 

 

PP: Podia existir uma zona no palácio destinada a manifestações museológicas ou pelo 

menos manifestações artísticas públicas, do tipo que impliquem até uma grande 

componente de ar livre. Mesmo assim, tudo o que se passasse a nível de espaço público, 

na minha opinião tem sempre que passar das fachadas para lá. Das fachadas para cá, vai 

ser sempre um problema porque o Campo Grande não deixa. Quando eu digo o “Campo 

Grande não deixa” é porque não deixa mesmo. O Campo Grande é péssimo! Não é mau, é 

péssimo, e digo-vos que está cada vez pior. Se forem lá num dia do jogo do Sporting, 

verificarão que é um sítio completamente desqualificado. A passagem perto do museu, 

aquela instalação de roulottes de couratos por baixo do viaduto… Aquilo é um disparate 

completo. A Dra. Irisalva Moita, que foi directora do Museu, conseguiu durante o tempo que 

lá esteve, que a passagem junto à fachada do museu fosse vedada. Antes passavam carros 

por aquele espacinho que há entre os muros do semi-círculo do jardim do buxo exterior. 

Aquela lateral do Campo Grande que agora está vedada, quando passavam os camiões 

pesados, faziam tremer o próprio museu ao ponto de se assemelhar, às vezes, a um 

pequeno tremor de terra. As pessoas estavam lá em cima nos serviços e abanava assim 

(movimentos com o corpo) e às vezes isso era documentado! Os pratos de faiança não 

caíam mas iam mudando de posição, gradualmente, tal era a vibração que existia. Isto é só 

para vos dar uma ideia de como aquilo era um sítio agressivíssimo. Era de uma 

agressividade brutal porque tinha esse tipo de passagem. É complicado pensar naquele 

espaço como um espaço de descompressão. O Museu, na minha opinião, precisa de ter, 

quando se entra, uma certa capacidade de dépaysement, de descompressão. O Museu, 
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para mim, não é aquele espaço religioso onde uma pessoa tenha que se benzer e andar a 

falar baixinho porque, enfim, isso é uma coisa que é um bocadinho parva. Não se pode 

andar a mexer nas coisas, mas também não se pode falar alto (tom de ironia). Ao chegar ao 

museu é bom sentir que deixei lá fora uma coisa, e agora vou ver umas coisas bonitas, 

outras feias, outras que são interessantes mentalmente, etc. E ali é difícil criar essa 

descompressão. Os museus precisam disso sempre. 

Outro caso absolutamente gravíssimo, na minha opinião, é o do Museu de Arte Antiga que é 

um problema idêntico ao do Museu da Cidade. Desculpem se isto foge um bocadinho ao 

vosso trabalho, mas de facto o Museu de Arte Antiga é uma espécie de Museu da Cidade 

em ponto grande, que está num sítio inviável. Bem sei que não tem as pressões, digamos 

assim, urbanas que tem o Campo Grande Norte mas não tem estacionamento, não há como 

lá chegar de uma forma agradável, não há inclusivamente espaço para o espólio que está 

no próprio museu (exposto e em reserva). É um palácio adaptado por várias vezes ao longo 

do século XX: nos anos 20, depois em 40 e depois outra vez nos anos 90, sem nunca se 

resolver verdadeiramente o problema. O Museu de Arte Antiga também deveria ter um outro 

programa e um espaço onde as peças pudessem estar expostas. Tem, no entanto, a 

capacidade de disfarçar isto melhor porque tem pintura, em salas que se vão sucedendo de 

uma maneira típica nos museus, aquela sucessão de sala e porta. 

No Museu da Cidade, entra-se no palácio e depois numa salinha, depois tem uma 

salinhazinha, depois tem outra sala que é central, depois tem outra salinha e um beco e tem 

que se voltar para trás. O programa museológico acaba na sala da República e depois tem 

que se voltar para trás. Há assim um impasse. Isso é a demonstração de que não se 

consegue redimir sem se “despentear” o museu todo para depois “pentear”. Aquilo é muito 

difícil. Mas é bem interessante, o que vocês estavam a dizer. Acho que esse projecto, esse 

exercício é interessante não querendo dizer que não tenha sido feito já, por pessoas que 

andaram a pensar naquilo, embora vocês tenham campo livre porque, infelizmente, não vão 

levar isso a obra, até porque o grande obstáculo tem sido sempre o dinheiro. Se há ou não 

há dinheiro para fazer outra coisa que tem sido muitas vezes dita, e eu sou completamente 

contra, o que tem sido dito mas nunca tem sido concretizado, que é a tendência para, ao 

nível dos poderes políticos na câmara, fazerem polinucleações do museu: fazer um museu 

da Baixa, fazer um museu da reconstrução de Lisboa… Isto implicará sempre 

desmantelamento de espólios, isto é, retirar do Museu da Cidade uma parte do espólio para 

pôr num determinado sítio porque aí será/está mais valorizado. Eu sou completamente 

contra porque, do ponto de vista patrimonial, é um erro desmantelar corpos, ou seja, 
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acervos que estão estabilizados. Não se deve nunca tirar de um arquivo, de um museu, de 

uma biblioteca espólios. Isso é um crime de leso ao património pois esses espólios estão 

consolidados e têm a sua própria história nesses sítios. Chama-se dispersão a esta acção e 

está inclusivamente contemplada na lei de bases como uma proibição, não apenas a 

dispersão de elementos de escultura que se rouba, coisas que se tira, mas também a 

dispersão de elementos do próprio espólio. “A gente” vai fazer um pólo ali num sítio, onde há 

um espaço novo que “a gente” quer aproveitar e “Pumba”. Depois, o museu fica sem esse 

pedaço. A seguir é só ir tirar o resto, fazer daquilo um cadáver que se corta às fatias, e 

fazem-se transplantes. Portanto, a haver Museu da Cidade terá sempre que haver uma 

leitura homogénea daquele espólio que ainda por cima faz, muito interessantemente faz 

sentido, e que foi sendo reunido ao longo de muitos anos. Esteve no Palácio da Mitra e 

depois é que foi para ali, e depois foi musealizado. Aquele espólio faz todo o sentido no 

Museu. Faz todo o sentido estando sempre ligado a uma instituição chamada MUSEU DA 

CIDADE, que todas as cidades decentes têm. Embora Lisboa tenda para a indecência, o 

facto é que todas as cidades decentes têm UM museu da cidade, UM BOM museu da 

cidade. 

 

A: As exposições estão organizadas, narrando um período balizado segundo um critério, 

ilustrado através de artefactos. Esta lógica é a melhor para contar a história da cidade de 

Lisboa? Não pode haver salas com colecções centradas num só tema como: medalhas, 

selos, gravuras, fotografias, que completem transversalmente a história da cidade? 

As colecções já existentes poderão ser enriquecidas com outras peças? Existe alguma com 

valor ou dimensões destacável, que mereça destaque no circuito expositivo? 

 

PP: Quando eu digo que aquele discurso da história de Lisboa é um discurso coerente, 

digo-o porque é de facto, e é um discurso que obedece a um plano cronológico. Vai da Pré-

História até à República com rigor. Acaba em 1910, porque o espólio existente (tem sempre 

que se ter em conta o espólio que existe) permite essa narrativa, com algumas lacunas na 

parte da idade média, na parte do século XVI, porque não há espólio muito relevante desse 

período. De qualquer forma, com o espólio do Museu, é este acervo que eu estou a dizer, 

nunca se deve alienar nem aos bocados nem recortá-lo. Essa narrativa é coerente, é boa. 

Completar tematicamente teria que ser, na minha opinião, não tanto com tipologias como 

estavam a referir, não é tanto nem a medalhística, nem a sigilo grafia, porque são 

geralmente pequenas… Como é que eu hei-de dizer isto… É pequena museologia. Quem 
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for das medalhas deve ficar muito ofendido com isto, mas é pequena museologia. Ninguém 

vai ver medalhas. Ninguém vai ver selos. Eu adormeço logo. Dá-me logo vontade de atirar 

aquilo tudo pela janela fora. Pode-se valorizar um ou outro elemento. Tematicamente era 

mais interessante conseguir desenvolver uma visão, vocês falaram em fotografia, da Lisboa 

do século XX. O problema é este: quando se divide tematicamente, em uma parte que é 

transportes e carros eléctricos, outra parte que é os bombeiros… outra que é as lojas, outra 

que é os cartazes, isto porque quando é temático há sempre essa tendência. Portanto, é 

mais completar com uma leitura do que é que é Lisboa: A Lisboa dos anos 20, A Lisboa do 

Pessoa, A Lisboa de Salazar. E isto faz falta ao Museu porque, neste momento, há um 

espólio não visível do Museu que tem a ver com o século XX, e que tem duas componentes: 

Há pintura, alguma dela interessante mas alguma dela francamente de segunda e terceira, 

que deve ficar nas reservas mas, mesmo assim, terá que ser documentalmente trabalhada e 

eventualmente exposta rotativamente. É um núcleo de pintura que não tem presença no 

museu, porque não há espaço, e que vocês conhecem certamente, que está lá em acima 

nas salas, ao próprio corredor e numa das salinhas de reserva. Uma grande parte das 

pinturas está nas paredes, sem problema algum. Ainda bem que estão nas paredes, estão 

mais bem conservadas se estiverem ali penduradas e bem visíveis. Mas esse espólio não é 

ainda apresentável porque não há espaço para isso.  

Houve uma exposição, por exemplo, de pintura de Lisboa do século XX, que foi inaugurada 

para aí em 1990 e tal, no Palácio das Galveias, com o espólio de pintura do séc. XX, do 

Museu da Cidade: Os carros de bilheteiro, as vistas de Lisboa… Tinha uma série de 

quadros que são muito interessantes. Há três ou quatro quadros muitíssimos bons que o 

museu da cidade tem: O fado do Malhoa, passando por um dos Pessoas do Almada 

Negreiros, alguns Botelho, outros quadros que não são muito relevantes do ponto de vista 

plástico mas que são interessantes pelo percurso, por exemplo, do surrealista “X”. Depois 

tem muitas outras coisas secundárias. Portanto essa exposição também era desigual. 

Também tinha os naif e coisas que até tem o seu lugar no Museu da Cidade mas que não 

tem lugar num discurso de grande museu, de grande museologia. 

É preciso tratar da Lisboa do século XX e tentar mostrar aquilo que foram as transformações 

da Lisboa de 1880/90, a construção das Avenidas Novas, não só a abertura e o rasgar das 

Avenidas e o plano de António Ressano Garcia, mas valia a pena ver a expansão de Lisboa, 

inclusivamente documentar como é que foi a construção do Parque Eduardo VII e ir 

ver/restaurar alguns modelos e maquetas que o Museu tem e que estão em reserva, que 

pertenciam à Câmara e que agora são espólio. Maquetas inclusivamente de alguns 
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projectos do Keil do Amaral, como o projectado pavilhão dos congressos para o topo do 

Parque Eduardo VII. Suponho que existe ainda a maqueta e tem que ser restaurada. Um 

dos planos de recomposição, que não é o que foi adoptado, do Parque Eduardo VII. São 

maquetas interessantes, mas convinha também ter uma componente de presentificação 

desse século XX, inclusivamente através da fotografia, duma fotografia documental que não 

pode ser a fotografia arquivada ou a fotografia vintage, digamos o original fica no arquivo 

fotográfico da Câmara e deve lá ficar para efeitos de tratamento. Eventualmente ter uma 

componente até de cinema porque, apesar de tudo, num determinado momento do cinema 

português teve na cidade de Lisboa um cenário privilegiado. E não estou só a falar das 

comédias do tempo dos anos 40, não só do “Pátio das Cantigas”, estou a falar mesmo de 

alguma cinematografia dos anos 60, “Os Verdes Anos” e essas coisas que se passaram em 

Lisboa. Outra coisa que é interessante é os poucos filmes estrangeiros que são passados 

em Lisboa, incluindo a passagem do James Bond na estrada do Guincho, que passa pelo 

Estoril também, e que tem uma passagem por Lisboa, com aquele George Lazenby que era 

um James Bond muito foleiro. Foi depois do Sean Connery que apareceu esse George 

Lazenby. Depois há outros filmes que passam por Lisboa onde geralmente até vemos 

aqueles clichés engraçados, que são tão engraçados porque não são os clichés de Lisboa. 

Vemos por exemplo um pátio, num filme qualquer em que entra o Jerry Lewis, onde aparece 

uma espanhola com castanholas a dançar flamengo. Era em Lisboa. Estão a perceber 

(risos)? É a sério, aquelas coisas que os portugueses são baixos, feios e com bigode, tal 

como os espanhóis na altura também o eram, e portanto, devem ser espanhóis. 

Neste momento há a representação de Lisboa em 3D antes do terramoto. Óptimo! 

Excelente! Foi um trabalho feito mas nunca se deve apostar excessivamente em novas 

tecnologias porque elas têm o defeito de serem novas, e portanto, envelhecem com uma 

facilidade muito grande. Tudo aquilo que for interactivo hoje, amanhã não presta para nada. 

É verdade! Foi uma coisa que se apoderou de algum discurso museológico, durante uns 

tempos, mas acho que já passou de moda. As novas tecnologias não resolvem nada nos 

museus, a única coisa que podem fazer é permitir o acesso aos museus mas é no nosso 

computador, portanto utilizar isso para a difusão da imagem do museu para a visita, para a 

documentação. Aí sim, as novas tecnologias têm que ser sempre renovadas e são até 

automaticamente renovadas com os downloads. Tudo o que seja estático no museu, que 

tenha as novas tecnologias, tem que ser deitado fora passado no máximo um ano, e daqui a 

uns tempos vai ser de 6 em 6 meses. Tudo o se quiser fazer desse tipo, ou pensar têm que 

ser pensadas sempre como tendo um tempo de vida muito curto e porque não resolve 
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verdadeiramente nada, porque o museu é feito de peças. Só se consegue gostar de um 

museu quando vêm peças que pode ser a medalha que estavam a referir e que eu não 

gosto. Obviamente que depende da maneira como se expõem a medalha ou as duas 

medalhas ou as três. Eu sou capaz de a olhar, porque me convencem do ponto de vista da 

teoria expositiva, que se puserem uma medalhinha numa vitrine deste tamanho, numa sala 

negra e só está lá a medalhinha iluminada por uma daquelas luzes de teatro, eu vou ver a 

medalha. Agora se puserem as coisas com medalhas, que parecem as colecções do meu 

avô, o meu pai também, que eu também cheguei a ter quando era puto para pôr selos, uma 

pessoa abre aquilo e que enjoo... Em arquitectura não sei. 

 

A: Actualmente, há sérios problemas em termos de espaço para albergar o espólio que não 

se encontra em exposição, para além dos logísticos no que respeita às montagens e 

desmontagens de exposições temporárias. Qual a solução ideal para o problema? 

Resolveria contemplar um depósito in loco? Até que ponto o espólio estar separado em 

diversos “depósitos” é/seria um real problema? 

 

PP: Geralmente, é sempre conveniente que os depósitos das peças se encontrem no 

museu. Nem que seja uma construção subterrânea. Eu sei que é um perigo por causa das 

inundações mas isso hoje em dia pode ser contornado, do ponto de vista técnico, e pode-se 

fazer perfeitamente caves à prova de tudo e mais alguma coisa. São caras de manter por 

causa dos sistemas anti-humidade, dos sistemas de condicionamento de ar, etc., mas é 

sempre preferível ter os espólios junto e dentro do próprio museu. Dentro, entre aspas, 

quero dizer ali à mão e movíveis, manuseáveis, para se poderem deslocar as peças das 

reservas para as salas de exposição. É assim que deve ser. Agora, a natureza do espólio do 

Museu da Cidade é que é muito distinta. O que vocês conhecem é uma acumulação de 

reservas na zona dos serviços, que é a zona do sótão, porque essas peças cabem lá e 

estão expostas na parede, são bidimensionais, quadros, uma ou outra escultura, uns 

desenhos, arquivos, plantas, etc. A outra componente do espólio do Museu é a dos 

depósitos, que vocês não conhecem, que existem, por exemplo, ao pé do aeroporto, aliás 

são todos ali perto e são grandes barracões que a Câmara tem, onde estão estátuas e 

modelos de estátuas de Lisboa que já foram retiradas, designadamente Salazares, vários 

bustos e estátuas do marechal Carmona, e de muitas outras personalidades e personagens 

em bronze e às vezes até só de estafe, que são os modelos/moldes que deram depois 

origem às estátuas. 
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A: Até nos próprios jardins do museu existem imensas estátuas e cantarias. Está assim tudo 

no meio da erva… 

 

PP: Umas pedras são do Hospital Real de Todos os Santos e foram espólio extraído das 

escavações do Hospital, no Rossio. Penso que é muita dessa pedra que ainda está lá. 

Depois há dois ou três frontões que vieram de uma quinta, não sei de onde que eu agora já 

não lembro, e que também estão lá no Museu. Uma outra coisa que foi aproveitada e que foi 

colocada como enfeite do lago, etc. e que também não é original da quinta. São coisas que 

foram rearranjadas e foram ali colocadas. Agora, o espólio que está em barracões é um 

espólio que nunca mais acaba, num espaço comum a sala, com o pé-direito um bocado 

mais baixo, e é extraordinário. Dá para fazer um projecto fotográfico. E eu, enquanto lá 

estive, fartei de me lembrar de fazer um projecto fotográfico sobre isso. O barracão tem 

estátuas de vários tamanhos, gigantescas, de todas as cores, muito grandes, tudo ali meias 

às escuras com pó, com a luz a entrar.  

Há outro espólio muito interessante, o dos modelos e esculturas do Leopoldo de Almeida. 

Que é um museu de escultura, cliptoteca, com modelos, maquetes, preparações e estudos 

do Leopoldo de Almeida para muitas das estátuas que hoje estão algures na Batalha, na 

Praça da Figueira. É um espólio valioso, porque documentalmente é o espólio de um 

escultor, académico bem sei, mas um doutor/escultor português do século XX. Para ter isso 

permanentemente exposto exige espaço e de certeza que exige melhores condições de 

armazenamento do que aquelas que tem hoje, e eu creio que não cabem naquele espaço 

de que vocês dispõem hoje. Mesmo que, conforme vocês me disseram ontem, haja agora a 

intenção de comprar uma fatia de terreno, mesmo assim é difícil esse espólio que vocês não 

conhecem, essas reservas, caberem ali. E não dão jeito nenhum! São uns monos! O que é 

que uma pessoa faz com uma estátua do Carmona com 2,5m de altura? Não se faz nada, 

guarda-se. Não há outra hipótese. Esse tipo de reserva, para mim, pode estar na 

“Conchichina”, excepto obviamente esta que eu me lembro do Leopoldo de Almeida e o 

depósito das maquetes. Falem com a Cristina Leite sobre o sítio onde se encontram 

maquetes, muitas delas sem grande interesse. São maquetes tipográficas, mas são 

trabalhos que foram sendo guardados na Câmara e que em princípio são do Museu. No 

meio de maquetes sem interesse encontramos algumas como estas que referi e que são 

muito curiosas, muito interessantes e poderiam fazer parte de um percurso museológico, de 

uma tentativa de reanimação desse percurso. 
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A: A ampliação foca os núcleos dos séc. XX e XXI, que ainda não integram a exposição. 

Deste modo em que consiste(m) a(s) colecção(ões) a nível temático, histórico, urbano, 

social? Que materialização as caracterizam (desenhos, esculturas, textos, ficheiros áudio, 

…)? Partindo do princípio que o espólio existe, ele está organizado enquanto continuidade 

da exposição existente? O espólio requer a existência de espaços expositivos criados 

especificamente para uma determinada “peça”? Se sim, quais as peças e que 

características espaciais precisam? 

 

PP: Pintura e escultura. Na parte da escultura essencialmente uma escolha, na minha 

opinião e posso estar enganado, uma escolha do núcleo do Leopoldo de Almeida. 

 

A: Esse espólio que está nos depósitos já está organizado para continuar a exposição 

existente? 

 

PP: Não. Está registado, está documentado mas este espólio não está organizado. Nem 

creio que este espólio que referi de reserva, depósito, seja organizável, não sei se me faço 

entender. É muito complicado trabalhar aquele espólio. É uma reserva que poderia estar 

bem instalada, porque neste momento a instalação é má, devia ser tudo limpo. Não é um 

espólio que permita ser utilizado, pelo menos para já, a não ser que haja uma ideia para se 

fazer uma exposição sobre estatuária de Lisboa. Vocês chegam lá e aquilo é esquisito, não 

sei quantos bustos, não sei quantos mamarrachos, que ainda por cima de perto, muitos 

deles são feios. São feios! Coisas para se ver ao longe, não são para ver ao perto. O espólio 

que está no museu, de reserva, esse pode perfeitamente fazer parte de um discurso e pode 

ser estabelecido fazendo as devidas selecções. 

 

A: Nesse espólio que está em reserva há necessidade de espaços específicos para uma 

determinada peça, pelas suas dimensões, pelas suas características? 

 

PP: Só há uma peça no museu da cidade que é muito complicada, mas está exposta, que é 

a grande maquete. As outras peças todas, dentro de um regimento normal de obras de um 

museu, todas cabem sem problemas. Convém sempre fazer, no caso de reservas, 

elevadores grandes, com extensão, altura e largura “X”. Esse tipo de modelo cujas 

dimensões vocês encontram na internet, permitem a entrada de grandes telas. Não há 
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grandes problemas de transporte, em altura ou em extensão. No Museu, não há grandes 

problemas desse género. Dentro do próprio museu eu creio que é tudo manobrável. Isso é 

um outro problema, porque às vezes há peças que estão num sítio e não podem sair porque 

não há portas para elas passarem nem inclinadas nem de pé. Pelo que conheço no Museu 

da Cidade, não existe nada disso. A maquete é o único objecto permanente que é 

complicado, embora seja desmontável por troços, sendo tudo seccionável e pode-se 

transportar. Há é outro espólio muito interessante no Museu, que já foi objecto também, de 

exposições temáticas, que é o espólio da azulejaria, azulejaria histórica, e quando eu digo 

histórica é do século XVI / XVII, sobretudo do XVIII até ao século XIX e até ao século XX. O 

Museu da Cidade tem peças muito boas e não sei se não será mesmo o 2º museu lisboeta e 

português com melhor o espólio de azulejaria, a seguir ao Museu do Azulejo e esse espólio 

também está, tanto quanto me lembro, num depósito que também fica ali para os lados do 

aeroporto. São três depósitos, salvo erro, e esse espólio de azulejaria merecia ser 

valorizado, embora não seja fácil porque a azulejaria é um sistema de representação 

bidimensional, tem que estar agarrado algures, às paredes, a uma coisa qualquer, e ver 

painéis de azulejos é sempre um exercício idêntico ao de ver pintura. A extensão de painéis 

que existe é muitíssimo grande. Alguns estão permanentemente montados, outros montam-

se e desmontam-se. Esse espólio é valioso e é pesado, porque a cerâmica é pesada, e que 

deveria também estar devidamente acondicionada e seria algo a ter em conta num espaço 

de museu/reserva/oficina ao nível do trabalho de restauro e de manutenção. 

O Museu da Cidade tem técnicos de azulejaria, também tem arqueólogos, tem necessidade 

de ter e tem provavelmente do outro lado no Museu Bordalo Pinheiro espaços onde se faz o 

restauro das peças, onde se faz as estufas. Esta é outra componente que vocês têm que ter 

em conta. 

 

A: Até que ponto não poderíamos ter um espaço/armazém onde estivesse o espólio que 

também pudesse ser expositivo? Por exemplo: a Shau Lager. 

 

PP: Mas isso pode-se fazer, propor uma componente visitável no depósito, ou nas reservas. 

Reparem, isso é mais a noção de reserva. A reserva visitável pode ser contemplada como 

um espaço a ser valorizado, não tanto o depósito. Eu agora estou a distinguir, porque vocês 

me obrigaram, aquilo que seriam reservas que podiam e deviam ficar ao pé do Museu, de 

uma maneira ou de outra, com acesso para as peças que são pintura, alguma escultura, e 

inclusivamente alguma azulejaria; O depósito propriamente dito é onde se põe a tralha, 
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inclusivamente aquela que não é só as esculturas, é mesmo a tralha, as sobras das 

montagens. É como num teatro. Um teatro tem que ter um armazém, literalmente armazém, 

onde se põem pedaços das cenografias, porque depois são reutilizadas ao nível da 

carpintaria. O Museu não tem espaço para isso. 

Evidentemente que tudo isto pode ser sustentado noutro discurso. O meu discurso de 

preguiçoso, enquanto lá estive, acabou por tocar neste assunto. Não foi muito público mas 

eu dizia: “não mas isto é o único museu de Lisboa com um charme de época”, não é? Uma 

pessoa está num palácio a ver peças de um valor extraordinário, a ver a história de Lisboa 

mas ao mesmo tempo está neste ambiente acolhedor que nos faz lembrar os museus de 

outrora. Tretas, não são? Aquilo tem um certo ar démodée que também é interessante. 

Quando se sobe no palácio, e começamos a ver aquelas gravuras, fantástico! Aquilo tem um 

bocado ar de museu à antiga. De pinacoteca. De reunião de colecção, e é um charme que 

aquilo tem. Para vender o Museu como ele está hoje é com este tipo de linguagem porque 

não há dinheiro para fazer mais, porque não há dinheiro para se avançar. 

Até ao nível das legendas às vezes era uma chatice. Eu lembro-me das discussões que 

havia, eram conversas sobre pôr uns painéis a dizer “sala do século XVIII”. Não sei se agora 

já tem, acho que sim, mas no meu tempo, fez-se aquele desenho, “uma barra e tal e depois 

põe-se as letras assim”, mas nunca se conseguiu fazer. 

Agora também volto à grande questão. Querem um museu? Façam um novo. A Câmara? 

Faça isto, façam, renovem, renovem… renova onde? Renova o quê? Não renova nada. Ali 

não há nada para renovar, não há espaço para se renovar coisa alguma. Para se fazer uma 

nova encenação museográfica tem que se criar um espaço que dê possibilidades para que 

isso aconteça e aquele espaço como está hoje, por muitas voltas que se dê, não o permite. 

O núcleo palaciano, com a parte museológica que lá está dentro, não consegue fazer um 

novo discurso com as peças. Ou então acontece aquilo que vocês denunciavam na 

pergunta, que é escondendo ainda mais a condição do palácio fazendo umas coisinhas, uns 

corredores pretos e umas coisas de madeira. Isso também na altura era fácil fazer uns 

bonecos, uns esquiços, “Faz-se assim depois aqui valoriza-se a gravura tal e aqui é o 

terramoto”, mas o palácio desaparece por completo, como acontece no Palácio Grassi em 

Veneza, que é muito maior, mas onde se formam paredes de painéis pretos e umas vitrines 

especiais feitas por ocasião. São exposições temporárias, note-se, não são permanentes. E 

o palácio desaparece quando lá estamos dentro. 

Qualquer coisa que se faça, que vá nesse sentido, faz desaparecer o Palácio Pimenta, e faz 

desaparecer uma parte das peças porque, depois optar por um esquema desses, não 
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cabem todas as que lá estão, que está muito cheio. Aquilo é um ovo com peças fabulosas. 

Eu digo-vos, o Museu da Cidade tem um espólio muito interessante, sobretudo o espólio 

gráfico que é interessantíssimo, sobre a História da Arquitectura, a História do Urbanismo de 

Lisboa. 

É interessante a vossa aproximação quando dizem ”Vamos fazer do palácio, uma estrutura 

palaciana, que vamos valorizar tendo ali componentes de acolhimento, de espaço nobre, 

espaço de representação, biblioteca, mediateca”, quer dizer, componentes de vários tipos 

que, eventualmente podem ir buscar os elementos que há pouco referi, para o século XX e 

para o século XXI, que têm a ver com passagem de filmes, videalizados ou digitalizados, um 

sítio onde se possa fazer visionamentos, etc. Isso era provavelmente melhor do que ter lá o 

museu como está hoje. Não é fazer mais uns retoques. Mais vale ter aquele Museu assim, 

cheio de charme, o único museu da Europa, estão a perceber? É o único museu da Europa 

com estas características, e vende assim. Depois, é fazer uma coisa ao lado, muito bem 

feita, muito bem desenhada, muito gira, que tenha reservas em baixo e um espaço de 

exposição que permita… Tem que ser uma coisa muito bem desenraizada, do ponto de vista 

do desenho. Um problema de arquitectura, que é fazer uma coisa muito gira, mas daquelas 

que leva pessoas lá, só para “humm”, que bom; “Ai vou ver aquilo!” Arranjar uma peça que 

do ponto de vista arquitectónico fizesse desaparecer aquele horror, que não é o museu da 

cidade, mas é a vizinhança daquela péssima faculdade de ciências, que por acaso até é um 

arquitecto de quem eu gosto muito como autor, na maior parte dos edifícios. Aquilo é um 

projecto do Byrne. Mas eu não gosto da Faculdade de Ciências, aquilo tem uma escala … 

aquilo é o resíduo. 

O Museu da Cidade é uma espécie de aldeia dos gauleses, que resistiu às invasões, é a 

aldeia do Asterix. Aquilo tem um bocadinho de quinta de recreio, de uma zona que dantes 

era só quintas e que ficou ali cercada: a 2ª circular, a Faculdade de Ciências, e os carros. É 

uma ilha … “brrrr”, carros a passar (gestos à frente), … “eehhh”, carros a passar (gestos ao 

lado), … “vumumum”, carros a passar (gestos atrás), pessoas que vêm do metro a passar, 

pessoas que vão para o metro a passar. Já viram os fluxos? É impressionante. 

 

A: Em termos de enquadramento na cidade, e visto o museu ter uma excelente localização 

(especialmente no que respeita a estudantes) como poderá este chamar a cidade? Já houve 

alguma estratégia? Quais seriam as melhores opções de projecto e/ou programação? Seria 

viável por exemplo abrir os jardins à cidade? Seria suficiente criar centros de leitura, de 
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pesquisa, de pedagogia? Existe algum estudo sobre os públicos-alvo do museu e o que os 

atrai, agora e no futuro? 

 

PP: Isso é interessante. Aquilo é uma área devassada. Talvez houvesse a possibilidade de 

arranjar ali um esquema, que eu não sei qual seja, onde esse tipo de penetração, esse tipo 

de passagem fosse até um bocadinho diluída, mas forçosamente sacrificando a intimidade 

dos jardins, que é uma intimidade muito relativa mas que, por exemplo, cruzasse com o eixo 

da Torre do Tombo, Faculdade de Ciências. Pode ser interessante do ponto de vista 

urbanístico, projecto/programa urbano ver se não há ali qualquer hipótese. As pessoas que 

passam ali não vão ao Museu e “estão-se nas tintas”. Eu se vier de metro “estou-me nas 

tintas” para os museus que estiverem ao pé de mim, eu enquanto consumidor de museus e 

de arte. 

 

A: Não chama para entrar nem em termos de percursos nem em termos de programática do 

próprio museu. 

 

PP: Há é outra hipótese, que foi já foi estudada há muito tempo, mas que não passou das 

intenções, como é o normal, porque muitas destas boas ideias depois não se conseguem 

materializar, porque é difícil. Não é por serem em Portugal, nem tem nada a ver com isso. 

Houve uma altura em que se pensou, embora sejam museus com administrações diferentes, 

tentar criar uma espécie de pólo museológico do Campo Grande Norte/Lumiar, porque 

temos o Museu da Cidade, de frente temos o Museu Bordalo Pinheiro, que para ir até ele é 

preciso arriscar a vida. Como sabem não há atravessamentos de peões, só há uma ponte 

pedonal mais longe. Também não poderia haver uma em frente ao Museu senão era um 

descalabro visual. Portanto, temos o Museu da Cidade, o Museu Bordalo Pinheiro, 

continuando pela Alameda das Linhas de Torres ou pela Padre Cruz temos o Museu do 

Traje e o Museu do Teatro. Mais uma vez, e sobretudo o do Traje (o do Teatro está mais 

recolhido) e embora não tenha um espaço devassado lá dentro porque é uma quinta que 

está ainda preservada e portanto tem a zona de produção da quinta, a zona vizinha é muito 

devassada. Temos uma via rápida que é precisamente o Eixo Norte/Sul, a tralha toda que 

vai para a A8 que isola os Museus do Lumiar, aquele nucleozinho que é do velho Lumiar. 

Quando eu estava no IPPAR ainda se tentou que aquela passagem que agora passa por 

lá... Chateámo-nos mesmo com os fulanos. Era enterrar o mais possível a ligação à A8 e 

depois fazer com que o terreno entre o Lumiar antigo, e o Museu do traje e a Alameda, 



 
 
 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 

                                                                                 FACULDADE DE ARQUITECTURA 

 

76 
 

ficasse com trânsito condicionado mas unido. Os carros passavam por baixo e haveria um 

espaço nivelado entre o Museu e o núcleo do Lumiar. Isto atenuaria imenso aquela 

sofreguidão automóvel que há ali, que é fatal, e que obviamente prejudica esse museu. 

Voltando à questão, a aposta num circuito, que é abstracto, porque é um circuito de bilhetes 

que eventualmente seriam como uns que já existem nos cartões da Lisboa não sei quê. 

Seria algo que levava as pessoas do Museu da Cidade para o Museu do Traje, para o 

Museu do Teatro. Dos museus do Teatro, Traje, Cidade e fizessem esse percurso. Do ponto 

de vista físico (como peão) é difícil fazê-lo pois tem que se ir de carro que  implica ir dar uma 

volta muito esquisita, e as pessoas perdem-se. Só com “shutlezinhos”. Também era preciso 

ter suficientes clientes para que esse shutle fosse rentabilizado porque não poderia ser a 

Câmara nem o Museu a explorar esse tipo de serviço. Tinha que ser um privado que tivesse 

suficiente interesse e desse suficiente dinheiro para explorar um percurso desse género. Isto 

é uma hipótese. 

Conseguir atrair as pessoas só pela espectacularidade de uma intervenção arquitectónica, 

um acontecimento arquitectónico, embora eu não seja muito apologista destas novas 

monumentalizações, que também já começam a enjoar, as intervenções assim 

“estapafúrdias”. O facto é que ali só uma coisa um bocadinho torcida é que pode ir 

chamando pessoas. Eventualmente, tendo uma componente de arte contemporânea, que já 

existe mas condicionada ao pavilhão branco, algo que pudesse explorar alguns valores que, 

obviamente já estariam presentes nesse novo edifício que é o Museu da Cidade. Tinham o 

Museu 1 e o Museu 2 ou Museu 2.0. Uma coisa assim. É difícil mexerem naquilo. 

 

A: O Museu possui uma clara falta de verbas. O alargamento do programa existente poderá 

tornar o Museu auto-sustentável? No contexto de um museu contemporâneo, qual a 

programática ideal para superar esta situação? 

 

PP: Não. Não há nenhum museu do mundo que se sustente a si próprio. Gostaram desta? 

Tudo o que lerem sobre isso é mentira. Seja a National Gallery de Washington, seja a The 

Tate Modern, nada se auto-sustenta. Os museus têm todos que ser pagos com dinheiros 

públicos. Não há hipótese. Quando forem fundações, como a Fundação Gulbenkian, têm 

então que pagar o funcionamento desse museu. Ou seja, não é pela rentabilidade que a 

coisa funciona. Os museus não são rentáveis. Não há rentabilidade possível. São sempre 

sítios de aprendizagem que podem é ter mais receitas. 
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A: Mas por exemplo: uma coisa é ser auto-sustentável que seria o ideal. Outra coisa é ter 

alguma coisa que criasse receitas, por exemplo se houvesse uma boa loja com produtos 

sobre a cidade, eventualmente até uma cafetaria. 

 

PP: Pois evidentemente. Isso sim. Ao criar receitas diminui o gasto. Mas isto é só para dizer 

que auto-sustentável, não há museu nenhum no mundo. 

 

A: Por exemplo uma coisa tão simples como, o jardineiro reformou-se o ano passado ou há 

dois anos e os jardins… o do buxo ainda se aguenta, mas aquela parte toda da Mata onde 

tem o jogo está completamente… 

 

PP: Isso foi uma coisa que também se tentou fazer, mas que nunca resultou, e que era para 

ser feito no telheiro da nora, que era uma cafetaria. Um restaurante é difícil porque precisa 

depois de áreas. Mesmo uma cafetaria já precisa por causa das leis e da ASAE, tem que ter 

determinado tipo de abastecimentos. Isso poderia ser uma coisa que funcionasse também 

como o atravessamento, de que vocês falavam, podia ser uma coisa interessante e também 

funcionar como um pólo de atracção. As pessoas depois não vão ao Museu mas vão à 

cafetaria. Mas já não é mau. A cafetaria tem que ser explorada por um privado que dá uma 

contrapartida à Câmara ou ao Museu. Uma das contrapartidas pode ser a manutenção dos 

jardins. Desde que aquilo dê dinheiro e tenha clientes. Isso é uma hipótese e é fundamental 

que o museu tenha esse tipo de serviços, que nunca teve. Tal como a loja e do 

merchandising. Hoje em dia é incontornável também os museus terem esse tipo de 

facilidades, de coisas para vender, mas tem que ser feito um esforço ao nível do 

investimento para criar produtos que se ponham à venda, para dar receita porque há coisas 

passíveis de serem comercializadas. A Câmara deve apostar num serviço de cultura e 

evidentemente tem que canalizar verbas para o merchandising incluindo o exclusivo do 

Museu da Cidade, para que crie receitas, ou seja, não é auto-sustentar é diminuir a 

dependência, equilibrar as contas como se costuma dizer. 

Todas as estruturas públicas e privadas têm dois orçamentos que são praticamente 

estanques, sendo o orçamento do investimento e o orçamento do funcionamento. O primeiro 

é um dinheiro que, no caso do Museu da Cidade bem como de muitas outras instituições, a 

Câmara disponibiliza anualmente para investir - fazer obras nos telhados, fazer um buraco 

ali. O segundo orçamento é o que permite pagar os ordenados, pagar a electricidade, pagar 

a água, pagar a luz, e também é a Câmara a por esse dinheiro à disposição. Nem é o 
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museu que administra isso, e essa verba é aquilo que está previsto que o Museu gaste. É 

esta verba que, uma receita gerada pelo Museu, pode obviamente reduzir. Não é no 

investimento porque não é significativo. Estas receitas é que podem diminuir os custos com 

o funcionamento, ou seja, recompensar a Câmara de uma parte dos custos. O que é que 

isto quer dizer? O museu, se vender muitas coisas e tiver uma loja fantástica, maravilhosa 

onde toda a gente compra, não julguem que isso vai beneficiá-lo e que depois passa a 

poder contratar mais funcionários, ou passa a poder ter… Não! Isso depois vai para o bolo 

da Câmara e é redistribuído no ano seguinte. É apenas bom porque funciona melhor e 

porque as despesas gerais com o sector Cultura da Câmara são obviamente menores mas 

nunca há uma relação directa entre aquilo que se vende na loja e aquilo que depois o 

Museu aplica. Tudo o que se vender na loja tem que ser depositado numa conta, uma conta 

de tesouraria que vá para a Câmara. Isso é assim em todo o lado, mesmo nos grandes 

museus. Evidentemente não acontece no Louvre, nem acontece no Prado porque já são 

instituições do estado autónomas que geram as suas receitas, têm os seus orçamentos e é 

lá dentro que se administra o dinheiro. Os museus portugueses são dependentes do 

Instituto Português de Museus, os monumentos e palácios são dependentes do IGESPAR 

que estão no Ministério da Cultura. O dinheiro que for feito, em termos de receita, é bom 

para fazer contas ao fim do ano e dizer que, este ano aumentámos as nossas receitas e 

compensámos os custos e portanto o nosso comportamento financeiro, nem é tanto 

económico, é muito são; que economicamente demos um passo imenso porque vendemos 

muitos mais ingressos, entrou muito mais gente nos nossos museus, fizeram uma excelente 

campanha e fizemos imenso dinheiro nas nossas lojas. Aquelas discussões que ouviram há 

uns tempos atrás, da Dalila Rodrigues que pediu a demissão, tinha a haver precisamente 

com o modelo de gestão do Museu Nacional de Arte Antiga como entidade autónoma que 

se podia governar a si própria, portanto gerava as suas próprias receitas, os seus próprios 

dinheiros, independentemente de ter um orçamento dado pelo IPM. Depois as receitas, os 

apoios e o mecenato ficavam para ser gerido pelo próprio museu. Em Portugal é um modelo 

que nem sequer está previsto, tem que ser criado e não é difícil criá-lo. Basta criar uma 

instituição autónoma que se chame Museu da Cidade.  

 

A: Pensando na ampliação, há que considerar o núcleo do séc. XX, inexistente no museu, 

cuja cronologia histórica já é possível narrar, visto pertencer ao passado. 
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Visto o museu contar a história da cidade, e considerando que este processo se prende à 

passagem do tempo e dos consequentes acontecimentos históricos, faz sentido pensar 

também o núcleo do séc. XXI. Além de pertencer ao presente faz parte do futuro próximo. 

Do ponto de vista conceptual e arquitectónico, que comentário pode fazer sobre a projecção 

do núcleo do séc. XXI, que introduz a problemática da evolução e crescimento futuro do 

museu? 

 

PP: Acho óptimo, até porque enquanto não tiver um programa propriamente museológico, 

tem um programa de utilização de acção artística, de acção presente, ou seja, não tem que 

ter um programa museológico para poder funcionar como um reflexo do XX, do século XXI e 

do presente. Do presente de todos os dias. Eu acho isso até uma ideia bem interessante. O 

Museu da Cidade é da Pré-História ao séc. XX, XXI. Fazer o percurso ao contrário: do séc. 

XXI para trás. A Lisboa Hoje! Hoje o que se faz, o que somos o que é Lisboa e o que vai ser, 

não interessa, ali aquele bocadinho e fazer o percurso ao contrário, fazer tal e qual como se 

fosse uma escavação arqueológica. Isto é só em termos conceptuais. Fazer uma 

escavação: começar a tirar as camadas mais recentes até ir à camada mais profunda, que é 

mais antiga, que está lá em baixo. É assim que os grandes arquitectos fazem. Eles fazem 

um risco: olha isto é o século XXI, vou fazer um rasgo e vemos aqui a pré-história. Depois, a 

partir daqui, fazem uma porcaria de um mamarracho horroroso que é aquilo que os 

arquitectos andam aí a fazer. Andam a poluir (tom de brincadeira) este espaço lindo e 

maravilhoso que é esta nossa terra. Eu estou a brincar. Embora ache isso tudo verdade… 

Essa questão do século XXI faz todo o sentido. Aliás é a coisa que talvez possa mesmo dar 

o twist a todo este emaranhado de dificuldades. Talvez seja aquilo que despenteia um 

bocadinho o museu. Agora como é que isso se traduz? Não faço ideia. Agora que há uma 

espécie de prolongamento, ou de futura ampliação do Museu que já está feita, que o Museu 

já está ampliado para o futuro, para o nosso Futuro-Passado, não é? O museu já está 

ampliado. Enquanto isso, é um lugar de acontecimentos contemporâneos actual. Faça-se 

circo, ou faça-se teatro ou faça-se exposições ou façam-se performances, faça-se o que se 

quiser. É uma coisa viva. Ou não se faça nada disto e, deixa-se só passar as pessoas. Não 

tem que ser uma coisa sempre muito culta e muito cool e muito “jov”. Ai que “jov”! Cultura 

“jov”. Não tem que ser isso mas uma coisa que mexa com a nossa vibração contemporânea, 

com o tempo actual. Uma coisa banal, a banalidade até do quotidiano. Que documente essa 

banalidade. Isso era interessante como ideia. 
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A: O museu tem um espólio que está em crescimento contínuo? 

 

PP: Terá que ser. É para isso que os museus existem, ou seja, a função dos museus é essa 

mesmo. É um espólio que cresce, não só para a frente, também cresce para trás porque 

têm que se ir comprar peças que vão ao leilão: falta-nos a medalha do D.João V em Lisboa; 

Tem que se ir comprar. Eu lembro-me, por acaso, de vez em quando de coisas desse 

género. São medalhas muitas vezes que aparecem de um valor imenso. São medalhas 

comemorativas e o Museu da Cidade, em princípio, pede dinheiro à Câmara para ir comprar 

em leilão. Mas percebam que o espólio cresce porque se vão adquirindo coisas. Também 

uma parte daquilo que estará no século XXI é um espólio que não se sabe qual vai ser. Até 

pode ser coisa nenhuma porque o futuro não o sabemos. Quando eu digo coisa nenhuma é 

porque há muitas coisas que não têm materialidade e, como não existe, aquilo que há é 

enquanto enunciado. Existe como enunciado, que pode ter materialização arquitectónica. 

Esse espaço ou essa área ou o que quiserem chamar, pode ser apropriada da maneira que 

se quiser, contemporaneamente, e é fazer um bocadinho o percurso ao contrário. Fazer o 

exercício de frente para trás. Ir recuando. Fazer um bocadinho este itinerário. 
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I – II – II. Entrevista à Dra. Ana Cristina Leite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Ana Cristina Leite 

 

 

Licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Mestrado em 

História de Arte (FCSH da Universidade Nova de Lisboa). Pós-Graduação em Conservador 

de Museus (IEFP/APOM – Escola de Belas Artes de Lisboa). Actualmente é conservadora 

de Museus, desde 1984, na Câmara Municipal de Lisboa e é Directora da Direcção Geral de 

Museus. 
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Lisboa, 25 de Março de 2010. 

Local: Museu da Cidade 

10h00 - 12h00 

Gravação audiovisual 

 

 

Alunas (Ângela Faria; Elisa Pascotto; Mafalda Neuville; Raquel Freitas): O Museu tem 

condicionantes que advêm da adaptação do Palácio a esta nova funcionalidade (escala, luz, 

proporções das salas, circulação, som), sendo a falta de espaço e a escala das salas 

expositivas as mais preocupantes. 

Pensando a ampliação do Museu, como considera ser a melhora forma de reorganizar o seu 

espólio (em exposição e em depósito)?  

 Seria um extremo, pensar o palácio como um participante na narração da história, um 

ícone datado do lugar, deixando de expor (transferindo a maioria da colecção para o 

novo edifício)? 

 Abandonando a sua função expositiva, e pensando a sua preservação enquanto 

património, poderia o palácio receber novo programa (como biblioteca, salas de leitura, 

cafetaria, escola, workshop, etc.)? 

 

Cristina Leite: Como sabe, há uns anos atrás não se construíam edifícios novos para 

museus. Adaptavam-se edifícios e espaços antigos, que em alguns casos nem sequer foi 

uma má opção porque, de certa forma, também é uma intervenção no património, há uma 

recuperação do próprio património.  

Deixe-me contar uma pequena história. Vocês devem ter reparado que estamos a 

comemorar o centenário da criação do Museu da Cidade, que passou por vários sítios da 

cidade e esteve anteriormente num outro palácio, o Palácio da Mitra, como exposição 

permanente, que era seguramente muito mais complicado. Quando o Museu passa para 

aqui em ‟79, passa já com essas dificuldades todas que referiu, que são efectivamente as de 

adaptar um museu ou um discurso museológico a um edifício pré-existente, onde há 

problemas de circulação, de fluxos, de ligações verticais, questões ambientais, questões de 

iluminação. Quando se trata de um edifício como este, concretamente tendo o primeiro 

andar e parte do piso térreo cilhares de azulejos que são património, no qual não se pode 
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mexer. Esta será a maior riqueza, do ponto de vista patrimonial e, portanto, não podemos 

deitar paredes abaixo, não podemos destruir as áreas do palácio. 

Há outra questão muito importante, que é: que tipo de museu temos aqui. O Museu da 

Cidade é um museu de história, que tem as suas especificidades, as suas necessidades e 

as suas características. Os museus de história, são talvez mais complexos, não no sentido 

da conservação, mas no sentido do discurso e da comunicação porque têm que contar uma 

história e têm, normalmente, uma grande multiplicidade de objectos diferenciados, e tudo 

isto têm de conjugar com uma linguagem ainda mais difícil. 

Conhecem também casos de museus com acrescentos contemporâneos em edifícios pré-

existentes, palácios antigos, como por exemplo o Museu de Historia da Alemanha, em 

Berlim, que vale a pena registar enquanto exemplo, pela necessidade que há em 

estabelecer esta relação com o palácio, embora a escala não tenha nada a ver com o 

nosso, como se isto aqui fosse uma escala liliputiana e esse palácio fosse em escala natura. 

Realmente isto aqui é bastante pequeno. 

As ampliações que preconizamos no projecto de reestruturação e de valorização do museu 

são precisamente para colmatar todas as lacunas que este tem. Estas, partem não só do 

discurso expositivo mas sobretudo das questões orçamentais, e esta ampliação é 

necessária precisamente porque falta uma quantidade de “serviços” ou de oferta para o 

público, como um simples auditório, uma biblioteca: sendo um museu de historia deve ter 

efectivamente essa vertente de investigação. Eles têm mas não a consegue cumprir 

plenamente, porque falta a biblioteca (que já existiu mas foi retirada para outro local, a que 

temos é bastante incipiente). Um auditório e salas de exposição que permitam alargar 

sobretudo o discurso que hoje termina no princípio do século XX, sendo que falta contar 100 

anos, e mais 10, da história da cidade. Efectivamente, essa ampliação é para preconizar 

todos esses serviços, mas não só. Faltam áreas de apoio para a montagem de exposições, 

um grande edifício para exposições permanentes, com as devidas condições de segurança 

e ambientais. Há uma serie de valências que são absolutamente necessárias, que 

esperamos que esse novo edifício venha a contemplar, articulando-se com o palácio, e não 

abandonando-o. Pensou-se durante muito tempo que, “isto não serve, não presta” mas 

existem as memórias, os registos que se vão mantendo ao longo dos tempo e ao longo das 

vivências, mesmo com todos os problemas que o museu tem.  

Existem também algumas vantagens. Têm um espaço verde muito agradável no qual 

permitimos fazer imensas coisas. Tem o jardim do século XVIII... Há pouco tempo, o director 

do Museu da Cidade de Londres passeou nos jardins, e quando chegou ao jardim do bucho 
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disse: “ah vocês têm um jardim do século XVIII”; E eu disse: “Temos! O palácio é da 

primeira metade do século XVIII”; “ É que nós, na ampliação do museu de Londres, estamos 

a fazer uma reconstituição de um jardim...” (risos).  

Na época em que o palácio foi construído, aqui ainda não era cidade embora hoje faça parte 

dela. Houve quem defendesse que o museu deveria ir para o centro da cidade, segundo a 

ideia de que ele é excêntrico... Mas o palácio não é assim tão excêntrico e a cidade de hoje 

tem vários centros.  

É também importante a proximidade às faculdades, por causa da questão da investigação, 

sendo esta outra mais-valia que aqui temos. Há sempre prós e contras e por isso, a ideia de 

abandonar o palácio não é interessante e o que propomos é a recuperação do edifício, 

continuando a usá-lo. 

 

 

A: Quando disse “abandonar o palácio” era apenas relativo à exposição, à possibilidade de 

o discurso expositivo se desenvolver na ampliação, e o palácio permanecer como edifício 

datado, fazendo parte de um percurso do recinto do museu. 

 

CL: Curiosamente, nós fazemos estudos de públicos, e uma das questões que sabemos de 

antemão é que as pessoas passam naquela reconstituição ambiental e gostam, porque 

acham graça à casinha. Mas este não é o objectivo do museu. Ele poderá ter, no próprio 

discurso da evolução da cidade, reconstituições de ambientes, num outro discurso, não 

usando o palácio apenas como referiu na sua questão, que é um enorme desperdício. 

Agora, como ele servirá para exposição e como o vamos dividir, é uma fórmula que está 

ainda em discussão. Penso que o facto de contarmos a história da cidade, permite fazê-lo 

também de forma temática e não evolutiva. Neste discurso, que apenas tende para uma 

linha evolutiva urbanística, onde a ausência da ocupação humana é muita, seria importante 

inferir a ocupação humana e um pouco do quotidiano, através de meia dúzia de objectos. É 

de momento um discurso apenas evolutivo, urbano, da iconografia da cidade, de 

arquitectura, dos edifícios e ponto final. Não existem todas as outras nuances. 

Fizemos no passado dia 22 de Março, um encontro com vários especialistas, que se 

chamava “Pensar o Museu da Cidade”. Muitas pessoas falaram, sendo que a Dr.ª. Simuneta 

Luz Afonso disse “como vocês sabem, aqui era a Lisboa das quintas...poderiam usar o 

palácio apenas para mostrar como foi a quinta”. Isto vai ao encontro dessa vossa ideia. 

Digo-vos que tudo isto ainda não está totalmente definido, e que depende muito de 



 
 
 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 

                                                                                 FACULDADE DE ARQUITECTURA 

 

86 
 

conseguirmos o terreno aqui ao lado, que tem uma área de implantação mais ou menos 

1800m2, o que não é muito. Em função de conseguirmos ou não conseguirmos este terreno, 

dependerá se construímos nele a ampliação ou aqui dentro. 

Tudo isto poderá modificar um bocadinho o discurso embora a exposição, na minha opinião, 

deverá ser mais temática do que evolutiva, mais próxima dos públicos e das suas 

realidades, para que as pessoas possam viajar nela, entre qualquer coisa que terá mais a 

ver com elas, salvaguardando a existência do núcleo expositivo evolutivo que tem de haver 

sempre. Entretanto, gostaríamos de dar muito mais ênfase ao século XX e de transportá-lo 

integralmente para uma nova ala. Também fazer com que o público pudesse optar por 

determinados percursos da visita: para ver só uma peça do séc. XX, para ver a imagem da 

cidade ou apenas para compreender como é que se vivia na cidade. Tudo isto tem de ser 

muito complementado com muitas exposições temporárias, e estas sim, aprofundam muito 

mais a visita. 

Também muito importante, é pensar que este museu não consegue abarcar a cidade toda e 

que está pensado como museu poli-nucleado, que tem o seu centro aqui e vai ter outros 

pólos na cidade, que a vão ajudar a explicar. O Museu do Teatro Romano, quando abriu, foi 

pensado como um desses pólos, mas este conceito de pólo do Museu da Cidade ainda não 

está totalmente concretizado. Ele abriu para mostrar um dos edifícios muito importantes da 

cidade romana, que é o teatro romano, mostrando às pessoas o centro do que era a cidade 

romana, criando ali um discurso sobre essa e a sua ocupação pelos romanos. Dali as 

pessoas podem partir para irem ver outro pólo. Isto serve para se perceber que não 

podemos ter tudo aqui dentro, e que o Museu pode também ser um ponto de partida ou de 

chegada para conhecer a cidade. Um outro pólo será o Centro Interpretativo das Muralhas 

de Lisboa, que vai abarcar toda a antiga cerca velha à qual, durante muitos anos, se 

chamou de cerca moura, cuja existência na realidade coincidiu com o período muçulmano, 

embora ela seja de origem romana. No período romano existiram duas cercas: uma 

fundacional e depois uma tardia, sobre as quais temos feito um estudo para depois mostrar 

às pessoas. Ela abarca a parte mais velha da cidade, desde Alfama até à zona do Castelo, 

e ajuda-nos muito a compreender como é que cresceu a cidade naquela zona. 

Outro Centro Interpretativo que também está pensado (não se sabe se vai ser centro 

interpretativo ou mesmo pólo museológico - a diferença é que um C.I. não tem forçosamente 

que ter espólio e um P.M. tem) é o da Baixa Pombalina que ficará localizado forçosamente 

na Baixa e ajudará à compreensão tanto da cidade das vésperas do terramoto, como o que 
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aconteceu depois e como é que a cidade evoluiu. Todos estes discursos parcelares devem-

se complementar e entrecruzar. 

Tem, no entanto, de haver o pólo central, onde as pessoas vão retirar uma informação 

generalista sobre a cidade de Lisboa para, depois, fazerem as suas opções, quer dentro 

deste pólo central, quer dos restantes. O Museu Antoniano é outro pólo que vai ser 

alargado, que tem a ver com a religiosidade de Lisboa e com uma figura máxima do culto 

lisboeta. 

 

 

A: Tendo o edifício património que ao longo dos tempos foi sofrendo alterações, que 

modificaram/camuflaram as características espaciais “em prol da adaptação ao museu” 

(apenas numa zona do palácio - desde inicio da exposição até à sala de destaque). Que 

crítica se pode fazer sobre esta transformação? 

 

CL: Essa parte foi transformada porque era a área do palácio que estava mais destruída, e 

portanto já não tinha muito dos elementos originais. Assim, houve a intervenção do Arq. 

Duarte Nuno Simões, que foi convidado para fazer essa adaptação, que aí trabalhou 

livremente, pois era a parte do palácio onde não havia azulejos nem outros elementos 

patrimoniais significativos. Ele manteve completamente as salas e depois introduziu alguns 

elementos contemporâneos. É uma intervenção datada de `79, de um pouco antes até, pois 

a obra começou antes. É uma obra que praticamente não acrescentou muito às nossas 

necessidades, e tenho que vos dizer que em algumas salas, como a sala da Lisboa 

quinhentista, havia duas portas que nós, da museografia, tapámos uma delas porque senão 

não tínhamos espaço nenhum para expor. Isto foi coisa que sempre indispôs o arquitecto, 

porque destruímos o sentido de obra. Apesar de eu já ser um bocadinho antiga, não estava 

cá nessa altura, não acompanhei muito bem a situação. 

Provavelmente aquilo que hoje se faz, é ter um programa museológico e depois o arquitecto 

adapta-se a esse programa. Não sei até que ponto é que houve confrontos entre a 

museóloga da altura e ele. Ainda por cima, nos finais dos anos „70, não havia problemas 

com acessibilidades para deficientes, e vocês reparem que não está resolvida esta questão 

da ligação de uma ala do palácio à outra, porque ele interviu até à cozinha onde deixou 

degraus e desníveis, ou seja, não existiu essa preocupação. Criou uma passagem 

subterrânea que é muito difícil de utilizar e que nós hoje, devido à falta de espaço, estamos 

a utilizar para as actividades do serviço de animação e pedagogia. Mas há realmente esta 
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intervenção, nas duas salas localizadas no U que fecha a planta do palácio, com esta 

introdução das escadas para o subterrâneo, que matam completamente a área expositiva ou 

que nos limita imenso. 

Penso que haverá também um projecto de intervenção e de recuperação do palácio, que 

terá de acontecer por respeito patrimonial, mas equacionando algumas situações como, as 

necessárias conversas com o arquitecto, tendo o devido respeito pela obra dele, mas 

equacionando algumas situações que hoje, do ponto de vista museológico e sobretudo 

museográfico, são um bocadinho entorpecentes. 

 

 

A: No contexto de um conjunto palácio e jardins históricos que são património, como 

imagina que resulta a lógica dos museus contemporâneos, no que respeita, por exemplo a 

projecções em fachadas, instalações… 

 

CL: Já devem ter reparado que não é a primeira vez que fazemos intervenções desse tipo, 

mas não em projecções de fachada. Temos feito algumas intervenções no jardim, por 

exemplo: na estufa fizemos recentemente uma exposição de arte contemporânea, uma 

instalação que saía para o relvado, mas o maior exemplo é o Jardim Bordalo Pinheiro, da 

Joana Vasconcelos, que é uma contaminação de objectos que são do séc. XIX num jardim 

do séc. XVIII, feitos numa instalação no séc. XX. Uma recreação total. Entendo que isto seja 

uma intervenção temporária, sendo que há aqui ideias diferentes em relação ao que é 

temporário e ao que é permanente. Penso que estas situações devem ser sempre 

intervenções temporárias. 

Hoje, os museus da cidade confrontam-se com paradigmas bastante diferentes e são talvez 

aqueles onde se permitem fazer mais coisas. A arte contemporânea, é de uma grande 

apetência ao público, e à que respeitar os públicos, que têm sido preocupação do museu, 

tendo sempre uma programação de arte contemporânea. Temos até um pavilhão que 

criámos para o efeito, que é o pavilhão branco, e que desde sempre têm uma programação 

de arte contemporânea, não para substituirmos as galerias ou os grandes museus de arte, 

mas no sentido de pegar em artistas que estão muito em início de carreira e que daqui, têm 

feito outras exposições e têm saltado, por exemplo, para Serralves, que está num patamar 

completamente diferente. Acho que ao Museu da Cidade também compete este lado. 

Portanto, essa ideia de contaminar – que é uma palavra que está muito na moda – um 

espaço do XVIII com algo contemporâneo não me choca rigorosamente nada, porque a 



 
 
 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 

                                                                                 FACULDADE DE ARQUITECTURA 

 

89 
 

cidade, e isto também é cidade apesar de estar dentro de um muro, é um organismo vivo. 

As coisas têm que ter sempre respeito pelo existente e alguma qualidade. 

 

 

A: As exposições estão organizadas, narrando um período balizado segundo um critério, 

ilustrado através de artefactos. Esta lógica é a melhor para contar a história da cidade de 

Lisboa? Não pode haver salas com colecções centradas num só tema como: medalhas, 

selos, gravuras, fotografias, que completem transversalmente a história da cidade? 

As colecções já existentes poderão ser enriquecidas com outras peças? Existe alguma com 

valor ou dimensões destacável, que mereça destaque no circuito expositivo? 

 

CL: As medalhas, selos, etc. não são temáticos, são colecções. Quando falo em temático é 

mais pegar num discurso urbano, ou discurso religioso, que em alguns sítios se podem e 

devem cruzar. O espólio que está exposto é de longe a colecção do museu, porque o 

programa foi feito neste sentido, a partir do momento em que tinha aquela colecção. Estas 

têm vindo a crescer, sobretudo para os períodos mais recuados, devido às imensas 

intervenções arqueológicas que o museu tem feito na cidade. Temos conseguido recuperar 

e refazer um pouco da própria história da cidade, em situações que não existiam 

documentos e que a arqueologia tem sido muitíssimo importante. Estes dados ainda são 

praticamente inéditos e ainda estão a ser trabalhados e estudados.  

O palácio tem ainda outro problema. Se quisermos fazer a reconstituição de uma fonte em 

pedra, e sempre pensando o sentido cronológico, o piso térreo ainda aguenta mas o 

primeiro andar não. A estrutura não o permite. É fundamental haver um posicionamento, 

uma visão geral da história toda, porque ao mostrar de forma parcelar, também não ajuda. 

Agora, Isto pode ser mostrado de formas muito diferentes, como recorrendo à multimédia, à 

introdução de sistemas mais contemporâneos, de maneira nenhuma exclusivos porque nem 

todos os públicos chegam a esse tipo de discurso. Nós temos esta experiencia, com a 3ª 

idade, que é um público bastante importante nos museus.  

Apostarmos nas tenras idades, para que os mais pequenos tragam os pais, que não vêm 

aos museus, e nos alunos das faculdades, que são a faixa etária mais ausente. Terminam o 

liceu, entram na faculdade e não vêm porque há coisas que não são apelativas. Vêm ver as 

exposições de arte contemporânea, isso sim.  

Temos um projecto, que é uma reconstituição de Lisboa, que parte da própria maqueta (que 

precisava de muito mais espaço para ser interpretada, para ser vista, para ser 
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contemplada), e é um projecto em 3D da cidade nas vésperas do terramoto, com uma 

aplicação interactiva. Pode-se ver o edifício, toca-se no ecrã e o edifico roda. Isto serve para 

aproximar determinados públicos, ajudá-los a ter outra explicação. Hoje em dia os museus 

têm ao seu dispor muitos recursos, e quando digo que o Museu da Cidade tem muitas 

exigências, têm também muitas facilidades porque quase que podemos criar e inventar, no 

bom sentido, tudo o que se quiser. 

Existe mais espólio e há forçosamente a introdução de sistemas mais contemporâneos 

como filmes, vídeos, multimédia que, de uma forma geral, vão ajudar as pessoas a 

perceberem como a cidade cresceu, como ela era. 

Incluindo estas reconstituições 3D, de edifícios que desapareceram totalmente nas vésperas 

do terramoto, como por exemplo a reconstituição da Rua Nova dos Mercadores que era uma 

rua importantíssima, as pessoas vão perceber melhor do que só através da gravura, que é 

muito estática. É preciso contar histórias porque nem todos os públicos são eruditos. Há um 

público mais erudito para o qual chega ver a gravura, porque a acha interessante e bonita e 

nem quer saber do multimédia porque acha que não interessa.  

Há ainda outra coisa que é muito importante pensarmos. As obras importam-nos como 

referência iconográfica, pela história que contam e não tanto como obras de arte em si. 

Podem ser até de má qualidade, como uma pintura, mas que em si represente um elemento 

da cidade único e portanto, este objecto museológico é sempre documental. Se for um 

quadro a óleo, se for “O Fado” do Malhoa, óptimo, excelente, porque são pinturas 

importantes, mas se for outra representação, será também válida. 

As maquetas físicas também ajudam muito as pessoas. Um exemplo é a maqueta de um 

forno islâmico, que foi um forno descoberto no Bairro das Olarias, na zona da Mouraria, do 

qual temos uma reconstituição para que as pessoas tenham uma ideia. Todos estes 

elementos podem ser cruzados, não nos focando apenas em alguns aspectos. 

 

 

A: A ampliação foca os núcleos do séc. XX e XXI, que ainda não integram a exposição. 

Deste modo em que consiste(m) a(s) colecção(ões) a nível temático, histórico, urbano, 

social? Que materialização as caracterizam (desenhos, esculturas, textos, ficheiros áudio, 

etc.)? Partindo do princípio que o espólio existe, ele está organizado enquanto continuidade 

da exposição existente? O espólio requer a existência de espaços expositivos criados 

especificamente para uma determinada “peça”? Se sim, quais as peças e que 

características espaciais precisam? 
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CL: Quando o Museu foi criado, não havia muito esta ideia de “recolher o espólio” sendo 

que, o do século XX estaria ainda muito espalhado pela própria Câmara. Mesmo o mais 

antigo que temos, veio de projectos que foram entregues na Câmara. Nós começámos há 

cerca de 10 anos com esta preocupação de começar a recolher o espólio do século XX, que 

é o projecto de arquitectura, as maquetas que antigamente se faziam e que não eram 3D´s. 

Temos já algumas maquetas como a do Areeiro, espaços de Monsanto, temos projectos de 

alterações à cidade, outros desenhos e projectos, fotografia (que é um elemento essencial). 

O filme é que ainda não temos mas o museu também não tem que recolher tudo, tem é que 

se socorrer de determinados vários objectos. Temos também bastantes elementos 

arquitectónicos soltos de demolições, como a azulejaria... estou a dar só uma panóplia.  

Outra preocupação tem sido os elementos da arqueologia industrial, que está 

completamente a desaparecer da cidade, e portanto sempre que é possível, temos recolhido 

alguns objectos. Esta não é uma arqueologia do subsolo mas a arqueologia quase da 

superfície. Só para dar uma ideia, e a título de exemplo, o museu recebeu o espólio da 

EXPO (entrámos em negociações), que já tem 12 anos. Se quisermos fazer uma exposição 

sobre o que foi a EXPO já temos esse espólio, desde as maquetas das estátuas que foram 

lá feitas, objectos relacionados com os pavilhões.  

Também temos pintura, até aos anos ‟60. Compramos, quando é possível, pintura 

contemporânea de artistas que tentam representar a cidade, tentando sempre actualizarmo-

nos. Temos também muitas doações de pessoas. Houve uma altura até, que me lembrei de 

fazer uma espécie de feira de doações, daqueles objectos que todos nós temos em casa e 

que deitamos todos os dias fora: o tacho de alumínio que está a desaparecer, (temos não 

sei quantos tachos de barro do século XVI e do XVIII) que pode também ser um objecto 

interessante. Não digo que tudo tenha que se expor e não digo que temos que guardar tudo, 

mas existe esta preocupação, de há 10 anos para cá, de recolher todos os objectos do 

quotidiano relacionados com as vivências das pessoas, que nos possibilitam mostrar o séc. 

XX. É muito mais fácil contar a história do séc. XX que contar histórias mais recuadas, 

porque seguramente é infinito o tipo de materiais, mesmo aqueles que o museu não tenha, 

mas que sabemos onde ir buscar. É um século cheio de novidades.  

Temos alguma pintura, como Botelho, dos anos ‟30, ‟40, ‟50 mas de artistas conceituados, 

pois tinha sido só essa a única preocupação. Neste momento há coisas que guardo para 

daqui a uns anos. Aos Museus da Cidade praticamente tudo interessa, porque tudo faz a 

história da cidade, o que torna as coisas muitíssimo difíceis de gerir. 
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A: O Museu possui uma clara falta de verbas. O alargamento do programa existente poderá 

tornar o museu auto-sustentável? No contexto de um museu contemporâneo, qual a 

programática ideal para superar esta situação? 

 

CL: Há uma total falta de verbas. O Museu não gere as verbas autonomamente. A minha 

opinião é que, a visita ao Museu (exposição permanente) não devia ser paga. Os ganhos 

que se têm, não servem, não têm peso.  

Hoje em dia as grandes apostas dos museus contemporâneos têm muito mais a ver com 

alguns produtos alternativos, que se oferecem, como o aluguer do espaço, uma boa loja 

(que dá imenso dinheiro). Para termos uma boa loja precisávamos de ter verbas para 

mandar fazer os produtos, mas todos os anos a verba é praticamente inexistente. Portanto, 

há muito “merchandising”, muito comércio à volta dos museus. Uma livraria, dedicada a 

Lisboa, como a Livraria Municipal que está perdida na Av. da República e que devia integrar 

uma grande loja ficando assim sediada no Museu da Cidade. Hoje em dia vamos a um 

museu de arte qualquer e vê-se uma livraria belíssima associada, que dá outros ganhos.  

Relativamente às exposições temporárias, essas sim, deviam ser pagas, mas apenas 

quando tivermos um edifício dotado das devidas condições, possibilitando fazer grandes 

exposições e trazer peças do estrangeiro, que hoje em dia não se pode, porque não temos 

segurança, nem alarmes de detecção de intrusão. Há uma série de questões que são 

absolutamente obrigatórias para museus e não podemos correr o risco de fazer exposições 

internacionais.  

Tenho um projecto, onde queria trazer peças de Omier, que foi um caricaturista onde o 

Bordalo provavelmente se inspirou, do próprio Goya e um outro caricaturista americano que 

se chama Bush. São peças que têm de vir do estrangeiro mas o nosso “conditional report” 

não garante as condições que hoje em dia são exigidas internacionalmente.  

Penso que o museu é um serviço público e isso não devemos esquecer. Devia ser gratuito, 

porque é um museu generalista de interesse público. A exposição temporária A, B C ou D já 

interessa a determinados públicos, que poderiam pagar a exposição. Depois, apostar muito 

em eventos que poderiam ser pagos, mas nem todos. Os serviços de animação e pedagogia 

deviam ser gratuitos porque são serviço público, embora alguns possam ser pagos como as 

actividades dos meninos que ficam durante as férias nos museus. Há portanto muitas 

formas de angariar receitas que deviam ser geridas pelo próprio museu, fazendo uma 
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gestão para tornar a aplicá-las em novas coisas, como na loja ou no restauro das peças. 

Uma instituição destas tem custos imensos. 

No projecto do museu e para a ampliação, tenho uma nota para os arquitectos que irão 

concorrer: por favor, repensem as questões do edifício sustentável. Parece-me fundamental 

que isso seja a aposta de um novo edifício. É caro à partida, como investimento, mas se 

calhar é rentável, sendo que um dos grandes problemas que se tem hoje em dia com os 

museus é a sustentabilidade, não só com recursos humanos, mas com o que se gasta em 

electricidade, em AVAC. Introduzi algumas questões, do ponto de vista de uma arquitectura 

ambiental, no meu programa.  

Os museus são edifícios muito gastadores, devido às climatizações. Era muito importante 

que o novo projecto contemplasse, se não a 100%, alguma sustentabilidade do ponto de 

vista ambiental. Vou sendo muito atenta àquilo que vai saindo e vejo cada vez soluções 

mais práticas e menos onerosas, face ao que era à alguns anos atrás. A tecnologia também 

nos traz soluções e que vos ajudam a fazer coisas diferentes. 

 

 

A: Em termos de enquadramento na cidade, e visto o museu ter uma excelente localização 

(especialmente no que respeita a estudantes) como poderá este chamar a cidade? Já houve 

alguma estratégia? Quais seriam as melhores opções de projecto e/ou programação? Seria 

viável por exemplo abrir os jardins à cidade? Seria suficiente criar centros de leitura, de 

pesquisa, de pedagogia? Existe algum estudo sobre os públicos-alvo do museu e o que os 

atrai, agora e no futuro? 

 

CL: Relativamente à localização, o projecto que estou a lançar contempla o tratamento da 

envolvente que está muito mal tratada. Penso que este projecto do Museu, da sua 

ampliação e reestruturação, pode servir para valorizar o espaço urbano envolvente. Vêem-

se grandes museus que têm conseguido valorizar o espaço urbano envolvente.  

A localização junto à zona universitária, como já tinha dito, também é importante. 

Contrariamente a outras zonas da cidade, estamos numa zona com muita habitação à volta. 

O Bairro de Alvalade é muito habitado, Telheiras é relativamente próximo, o Lumiar é aqui, o 

que também é importante para a captação de públicos. 

Há no entanto um senão. O Campo Grande funciona ainda como uma saída da cidade. 

Espero que, esta ampliação e este projecto vão transformar um bocadinho este local 

enquanto conceito de saída, num local para estar.  
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As perguntas que me fizeram, sobre a abertura dos nossos jardins totalmente a público, eu 

vejo aí algumas dificuldades. Perderia por exemplo, e desculpem-me mas eu sou de história 

da arte, alguns princípios de respeito e de manutenção pelo património que há. O que dizem 

tem muito mais a ver com tratar bem a envolvente, como uma parte integrante do Museu. 

Um exemplo, que acho muito interessante, é a TATE Modern de Londres que está até num 

sítio meio estranho, até feio da cidade, que felizmente tem aquela vista maravilhosa, tem o 

rio e depois tem uma ponte do Calatrava que leva as pessoas... O que fizeram ali foi tratar 

muito a envolvente, requalificá-la para que as pessoas, mesmo de fora, se sintam dentro do 

espaço do museu. É importante tratar o urbanismo. 

Em ‟98 quando fiz o projecto para o Museu do Teatro Romano, localizado na zona antiga da 

cidade, o motor de arranque foi a revitalização, do ponto de vista urbanístico e urbano. É 

importante que os museus tenham este papel. O Campo Grande está abandonado e é um 

jardim importantíssimo, (não é nada do que era), é um caos total de trânsito. Eu espero 

claramente que o projecto do museu sirva para esse tratamento. Já ouvi os políticos dizerem 

“que sim”, pois parece que este ano há um centenário ligado ao Keil do Amaral, que foi um 

homem que interveio aqui no jardim, e como sabem as datas acabam por ser pretextos para 

fazer alguma coisa. Já fizemos vários tipos de estudos sobre os públicos, sobre os seus 

comportamentos. Sabemos que raramente há público universitário, salvo quando necessita 

de investigar qualquer matéria, mas percebo que a nossa oferta também ficou limitada 

quando deixámos de ter biblioteca. Embora tenhamos aqui a iconografia para as pessoas 

estudarem, não temos o suporte bibliográfico, o que é uma lacuna. Estes estudos e estas 

preocupações também nos levaram a alargar a arte contemporânea e outro tipo de 

actividades. Neste momento temos uma exposição que se chama Lisboa tem Histórias, que 

espantosamente traz imensas pessoas da 3ª idade, e que vem porquê? Porque é uma 

exposição que mostra muito as figuras do século XX.  

As pessoas vêem uma cidade que não identificam e que não reconhecem, e alguns acham 

graça: “Olha como era o Rossio... ah como é que era não sei quê”. De repente reconhecem 

coisas, das quais ainda se lembram, como o aguadeiro, a peixeira que vendia peixe na rua. 

Tudo isto traz outra vivência e é claramente uma coisa que as pessoas procuram muito. Por 

isso, esta exposição que fizemos, da comemoração dos 100 anos, serviu para mostrar que 

queremos mudar o discurso expositivo do museu, trazer o lado humano, o lado da vivência, 

mesmo que ele seja mais popular, para que qualquer pessoa se sinta bem.  

Uma visita ao museu deve ser sempre uma experiência surpreendente e não temos de 

gostar de tudo, ou não temos de nos sensibilizar com tudo. No fundo, cada um de nós tem a 
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sua base cultural e o seu nível social (sem qualquer sentido crítico nesta utilização do seu 

nível social) e o discurso do museu deve estar construído de tal maneira, a forma de 

comunicar, que consiga interessar qualquer pessoa, quer ao catedrático que olha para o 

objecto e o identifica, sem precisar de ler a legenda, quer ao senhor, comum dos mortais, 

que acha interessante como era um prato no século I. As coisas devem ser científicas mas 

terem esta vertente, este equilíbrio na comunicação. O estudo de públicos dá-nos imensos 

dados para fazer os discursos, para que haja esses cuidados, não só com a exposição 

permanente mas sobretudo na oferta de exposições temporárias. 

 

 

A: Actualmente, há sérios problemas em termos de espaço para albergar o espólio que não 

se encontra em exposição, para além dos logísticos no que respeita às montagens e 

desmontagens de exposições temporárias. Qual a solução ideal para o problema? 

Resolveria contemplar um depósito in loco? Até que ponto o espólio estar separado em 

diversos “depósitos” é/seria um real problema?  

 

CL: Hoje em dia, a filosofia ditada para a maioria dos museus é concentrar num edifício ou 

num espaço fora da área da cidade, tendo-se em conta os custos que hoje tem os terrenos 

dentro da cidade. Houve uma altura que brincávamos e dizíamos “vamos construir a nossa 

central de reservas”, porque isso permitia-nos ter um edifício muito maior, com muito mais 

capacidades onde estariam localizados todos os serviços ligados à conservação e restauro, 

ligados a esse local de depósito. Quase todos os grandes museus do mundo optaram por 

não ter reservas junto dos seus edifícios, porque as colecções são vastíssimas e estão 

sempre a crescer, normalmente não diminuem e nós, ainda mais, por causa da arqueologia. 

Posso explicar depois um bocadinho isto da arqueologia porque tem um outro objectivo, 

uma outra finalidade.  

Hoje não temos condições, exceptuando um único depósito onde temos os materiais mais 

sensíveis como o papel, a pintura, os têxteis e os metais, e que são efectivamente, da gama 

do espólio museológico, os mais sensíveis de todos. Temos um único edifício que tem as 

condições climatéricas mas que não chega para tudo. A dispersão implica recursos 

humanos, dificuldade em ir aos sítios, andar de um lado para o outro. Deveria haver um 

edifício grande, que aglutinasse depósito e reserva, sendo a palavra reserva a mais 

indicada, pois implica quantidade. Há também todos aqueles outros materiais que 

colocamos em depósito, como as vitrinas das exposições. Relativamente ao edifício novo, 
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ele deverá ter uma área razoável para reserva temporária que serve o objecto ou colecção 

que acabámos de comprar e que precisa de ser inventariada e tratada, uma colecção que é 

doada, o espólio que está a ser preparado para uma exposição. Mesmo as exposições 

permanentes mudam e nós fazemos muito isso no Museu Bordalo Pinheiro onde, de dois 

em dois anos estamos a mudar as peças expostas. Será sempre necessária, forçosamente, 

uma área de reservas transitórias que neste momento não temos. Temos peças aqui 

guardadas, mas isso é péssimo... 

 

 

A: Como encara a possibilidade de uma reserva visitável?  

 

CL: Perfeitamente. Acho isso absolutamente normal, que é precisamente a parte da 

arqueologia. Neste momento não temos condições, mas o nosso objectivo é criar um 

arquivo de arqueologia, uma espécie de arqueoteca. Nós fazemos uma distinção, quando há 

a escavação arqueológica: O arqueólogo à partida retira aqueles objectos que considera 

mais relevantes, e que podem integrar o discurso, mas depois guardam aqueles milhares de 

cacos, que servem para estudar as pastas e dos quais tiram-se muitas informações. Essa 

arqueoteca é uma das ideias que temos para o nosso projecto, constituindo um arquivo que, 

em vez de ser em papel, é um arquivo de cacos (risos). Parece-me uma coisa muito 

importante para permitir estudos, desses materiais, dos estudantes. As reservas visitáveis 

tem de ter algumas condições, como é óbvio, mas não me chocam absolutamente nada. 

Uma das condições do museu é estudar e preservar os materiais para o futuro, e isso tem 

sido uma dificuldade tremenda, porque é uma coisa que dá pouca visibilidade e porque há 

questões também de segurança que convêm, tendo que ter um sistema muitíssimo bem 

montado para que ela seja visitável. Mas isso é algo que como tem pouca visibilidade, 

porque que é o bastidor de todos os bastidores destas tarefas, e como nós trabalhamos com 

os poderes políticos, é preciso que o político queira pôr esta questão como uma prioridade. 

Sabe-se que a reserva existe, é onde as coisas estão, mas é um investimento pouco visível. 

Na realidade, ampliar o museu e fazer qualquer coisa muito grande tem visibilidade 

imediata; pôr as reservas não tem uma visibilidade pública tão grande. Infelizmente é assim 

e toda a gente sabe que a cultura não tem sido propriamente posta como prioridade, quer 

em termos de governo, quer em termos de câmara. Percebemos mesmo as condições 

orçamentais que o país e as crises e essas coisas todas. 
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Devia-se repensar um bocadinho mais, colocar no campo das prioridades e perceber um 

exemplo que temos, o de Bilbau, e o que aconteceu com a cidade após a construção de um 

museu, que nem tem uma colecção. A colecção é uma porcaria, não interessa, mas as 

pessoas vão ver o edifício e ficam contentes. Eles conseguiram criar ali uma movimentação 

muito importante, e tem outra coisa: Não há dúvida que, de alguns tempos para cá, os 

museus começaram a entrar nalguma moda, que nós também temos que apanhar. Nas 

notícias hoje, disse-se que Lisboa foi considerada um dos melhores destinos turísticos 

porque consegue preservar o seu lado social, o seu lado mais castiço, aquelas coisas que 

também importam ao museu. Não é só construir coisas muito contemporâneas e modernas, 

que depois afastam a população. Nós trabalhamos, em 1º lugar, para as pessoas que cá 

vivem, que vem cá trabalhar, o museu é um pouco delas e queremos que se sintam 

representadas.  

Nesta exposição Lisboa tem Histórias, fizemos um desafio às pessoas - As histórias são de 

pessoas que existiram, a de uma leiteira que vendia nos anos „40 leite nas ruas de Alfama, 

hábito que durou até aos anos ‟60. Andava-se com a leitaria e batia-se à porta das pessoas 

e tinha os pregões, etc. - Pedimos às pessoas que, se tivessem histórias destas, delas ou 

de outras pessoas, que nos contassem. Estava lá um papelinho a dizer “contacte-nos”, para 

depois fazermos um registo, como o que vocês estão a fazer, que é uma metodologia nova 

da história, chamada história oral. É uma forma nova de investigação e também faz parte de 

um projecto que estamos a associar ao século XX. Aproveitámos algumas actividades que 

fizémos com pessoas quase com 100 anos onde, imaginem, houve uma que foi fazer uma 

visita ao Museu do Teatro Romano, e a senhora começou a emocionar-se e contou-nos – 

que gravámos em registo – naquele local, ali onde tínhamos posto o sileno ou a coluna, era 

a máquina dela, porque aquele edifício tinha sido antes uma loja de malas e era ali a 

maquina onde ela trabalhava, voltada para a janela onde via sempre a Sé. São estes relatos 

vivos, que temos já bastantes recolhidos, de pessoas anónimas ou não anónimas. Isto 

porque as pessoas é que fazem a cidade, não é só o urbanismo, e é por isso que ela é um 

organismo vivo. Mas as pessoas estão ainda muito pouco habituadas, deixaram muito 

poucos contactos para depois nós contactarmos e irmos fazer esse trabalho de recolha de 

informação. Portanto, há que criar este à-vontades nas pessoas, de participarem e de 

fazerem parte da história da cidade e do Museu. 
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A: Pensando na ampliação, há que considerar o núcleo do séc. XX, inexistente no museu, 

cuja cronologia histórica já é possível narrar, visto pertencer ao passado. Visto o museu 

contar a história da cidade, e considerando que este processo se prende à passagem do 

tempo e dos consequentes acontecimentos históricos, faz sentido pensar também o núcleo 

do séc. XXI. Além de pertencer ao presente faz parte do futuro próximo.  

Do ponto de vista conceptual e arquitectónico, que comentário pode fazer sobre a projecção 

do núcleo do séc. XXI, que introduz a problemática da evolução e crescimento futuro do 

museu? 

 

CL: Há uma coisa que costumo dizer, que os novos paradigmas para o Museu da Cidade 

são: mostrar o passado apresentando o presente, para projectar o futuro. É um bocadinho 

isso que acaba de dizer. É sem dúvida o núcleo do século XX, que falamos na gíria, mais os 

10 ou 12 anos (não sei quanto é que irá demorar). Este também é um dos papéis do museu, 

o de mostrar o que é que se está a fazer na cidade, para que a cidade seja pensada para o 

futuro. É esse papel interventivo que, de alguma forma, é o de um fórum de discussão da 

própria cidade, para daí chegarmos até ao dia de hoje. 

 

 

A: Acerca dos jardins do museus, que informações tem? 

 

CL: Curiosamente, temos pouca informação em relação a este palácio. Já andámos em 

imensos arquivos onde descobrimos alguma documentação, mas vaga. Sabemos que foi 

uma Quinta Rural, que teve origem no séc. XVI, segundo o documento mais antigo de que 

dispomos. Mas este edifício é sem dúvida da 1ª metade do séc. XVIII e enquanto quinta 

rural mantém as suas características. 

Não tem aquela organização do jardim, aquele discurso do jardim barroco, que é sempre um 

jardim que constrói algumas diferenças de plano, mas também a topografia do terreno não o 

permitia. Às vezes os jardins são construídos em sítios onde a topografia permite terraços, 

que aqui não existe, mas temos uma nítida compartimentação do espaço que tem a ver com 

este conceito de jardim intimista, que é o jardim de buxo murado, que se abre para a ala do 

palácio, só se podendo aceder pelo palácio ou por uma porta que o liga à zona da mata. É 

uma zona mais liberta, mais ampla, que tem uma porta, e é onde está o projecto da Joana 

Vasconcelos. É um conceito de jardim medieval (Otus Concluso) ligado normalmente à parte 

nobre do palácio, que abre para esse jardim, para os senhores usarem.  
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Havia uma zona mais liberta, que é a zona da mata. Aquele lago que lá está é uma 

recriação com peças que vieram do Passeio Público, não são elementos originais. É uma 

zona que teve uma intervenção e um ordenamento da alameda um bocadinho catastrófico, 

do meu ponto de vista. Foi um plano, (não interessa agora dizer de quem foi) uma 

intervenção que me parece não estar bem conseguida. Enquanto no jardim de buxo nada 

mexeram, fizeram-se ali algumas coisas. Com esta intervenção eu consegui mandar retirar 

de lá uns candeeiros “à século XIX”... Mesmo que se faça alguma intervenção de 

modernização, não me incomoda nada que a mata e a zona do relvado sofram alguma 

modernização, mas mantendo uma área com as suas características.  

O buxo é uma árvore que dura muitos séculos e é o único que permite ter uma leitura mais 

original, do que esse jardim seria e que não teve alterações. Havia uns azulejos na parede, 

umas coisas que lá estavam e que foram inclusivamente retiradas, plantas que tinham sido 

colocadas mas que não correspondiam aos canteiros que tinham as roseiras e outras flores 

de época. Agora houve o cuidado de uma replantação e em colocar essas plantas originais.  

Relativamente à outra zona da mata, ela era mais liberta. Todo o relvado e a zona da nora, 

que está por recuperar, muito estragada, eram a parte agrícola que chegava sensivelmente, 

e segundo a documentação que temos, ao Bingo do Sporting.  

Depois lateralmente, tinha estruturas agrícolas de apoio, e aqui do lado da junta de 

freguesia, o tal terreno que nós queremos anexar, e que tem um poço no meio, que vai 

condicionar seguramente o projecto de arquitectura, mas de uma forma interessante. Nestes 

terrenos há questões sísmicas, tem lençóis de água subterrânea imensos, é uma zona difícil 

e isso é com certeza importante para vocês. Essa zona era também agrícola 

Em ‟53 já houve a construção do viaduto e todos estes terrenos começaram a ser 

retalhados, deixando este enclave. A mata também é muito importante e muito antiga 

porque tem buchos gigantes, em árvore, que têm séculos. Praticamente desde a origem não 

foram talhados em topiary. Eram buchos de loureiros mas tivemos um problema grave com 

uma doença e uma grande quantidade deles morreu, havendo alguma replantação. Aquele 

lago ao meio é do séc. XIX, nitidamente, que poderia já existir mas que fez parte de uma 

ocupação do XIX, sendo que o palácio foi comprado no séc. XIX, por um senhor financeiro 

muito rico, o Sr. Pimenta (até se costuma chamar Palácio Pimenta - gosto de lhe chamar 

Palácio do Campo Grande. Pimenta é o nome de um dos proprietários).  

Voltando ao início da nossa conversa, este talvez seja um palácio bem preservado e Lisboa 

tem belíssimos palácios, espalhados, as pessoas é que não os conhecem. Esse lado de 

mostrar o palácio também não é totalmente desinteressante, como quinta de recreio que foi 
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e que contém forçosamente a história do palácio. O próximo museu terá de contar esta 

história para as pessoas perceberem o próprio edifício, que é parte integrante de Lisboa e 

que foi anexa no outro século. A ideia de ele ter sobrevivido ao terramoto é também 

interessante (é de 1730) e de valorizar. A estufa veio de uma quinta dos Olivais e é do séc. 

XIX. Desde que esteja devidamente identificada não incomoda, e a ideia é autentificá-la 

como estufa e depois fazer algumas intervenções. Já a utilizamos para algumas exposições, 

mantendo esse lado de estufa.  

Aquela área lateral que tem a nora é também para recuperar, pois é o resquício do lado 

rural, bem como os limoeiros e as laranjeiras que lá estão. É uma fatia mínima que está em 

obras e com tudo absolutamente desfeito, que também gostaria de recuperar, para 

conseguir aquela ideia de quinta imponente. O palácio é um edifício, que do ponto de vista 

arquitectónico, tem qualidade. Não é um trabalho “ah vamos fazer mais um palaciozito”. 

Poderá estar ligado ou não ao célebre D. João V, mas também se diz que isso foi uma 

invenção do séc. XIX, invenção do tal senhor que comprou o palácio. O edifício em si 

também não é desprezível, é um elemento importante que pode ser “rentabilizado” 

logicamente, do ponto de vista histórico e da história da arte. 
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ANEXO I – III 
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ANEXO I – IV 
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