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RESUMO 

O Museu da Cidade de Lisboa é o objecto de estudo e de intervenção, no presente trabalho, 

enquanto oportunidade de projecto que concilia, pensar o edifício público cultural e o tema do 

museu associado à problemática do crescimento do espólio, com uma reflexão sobre os valores 

patrimoniais da preexistência, estando implícita uma atitude crítica sobre o processo de reabilitação 

a que o palácio foi sujeito no passado. 

Assim, a ampliação procura resolver as lacunas programáticas existentes no núcleo museológico, 

simultaneamente articuladas com a necessidade de uma reestruturação dos usos do edifício antigo.   

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work is focused on the study and on the intervention of the Museum of the City of 

Lisbon. The purpose of this project consists on how to conciliate the whole concept of a cultural 

public building along with the museum‟s estate growth issue, reflecting its preexisting patrimonial 

values, and by implying a critical attitude towards the palace‟s rehabilitation process that took place 

in the past. 

  

Therefore, the proposed palace expansion aims to solve the museum‟s existing problematic gaps 

along with the necessity of restructuring the old part of the building. 
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 1. INTRODUÇÃO 

 O tema de trabalho, apresentado e desenvolvido no contexto do Projecto Final, incide sobre 

o Museu da Cidade, conjunto edificado localizado actualmente no Campo Grande, Lisboa. O Museu 

ocupa o antigo Palácio Pimenta, edifício histórico e classificado como Imóvel de Interesse Público, 

cuja construção data da primeira metade do séc. XVIII. Ele alberga e expõe parte de um espólio 

artístico e documental, que visa desdobrar cronologicamente a cidade de Lisboa. As peças que 

actualmente estão em exposição, alcançam apenas o séc. XIX, deixando negligenciados os núcleos 

do séc. XX e XXI. 

 

 Neste contexto, o trabalho apresentado propõe e aponta uma reflexão sobre algumas 

situações inerentes ao Museu que, no presente, conduzem a um ineficaz funcionamento do mesmo, 

e cuja resolução implicaria uma reestruturação e ampliação, no sentido de o actualizar face a 

exigências várias, que afectam o núcleo do Museu bem como o lugar onde este se insere. Num 

breve e resumido apontamento histórico, sobre da criação do Museu da Cidade, descobrimos que 

muitas destas questões e reflexões não são novidade e que, inclusive, acompanham o Museu desde 

o inicio da sua concepção.  

 

 Encontramos as primeiras referências quanto à intenção de criar um Museu da Cidade em 

Lisboa no início do séc. XX, sendo que o Parque Eduardo VII foi o primeiro local proposto para a sua 

localização, integrando o Palácio da Cidade, projecto de Keil do Amaral, projecto este que não foi 

concretizado. Posteriormente foi unanimemente considerada a hipótese de projectar um edifício 

próprio com as devidas condições e requisitos técnicos mas que não teve consequências práticas. 

Em 1961 a Câmara Municipal adquire o então chamado Palácio Pimenta, cuja construção data do 

2º quartel do séc. XVIII, com o propósito de aí instalar o Museu. As obras de adaptação deste Palácio 

ao Museu decorrem entre 1963/64, e é em 1974 que Raul Lino aprova o projecto. Em 1984 o 

Museu está definitivamente aberto ao Público. Durante todo este processo, procedeu-se à 

instalação provisória do Museu no Palácio da Mitra, onde então foram levantadas muitas questões 

sobre as condicionantes da adaptabilidade da pré-existência a um espaço Museológico, tendo sido 

alargadamente pensada a construção de um edifício novo que viesse colmatar os problemas 

existentes.  

 

Assim, o Museu da Cidade está intrinsecamente ligado a uma cidade específica, cuja História e 

processo de crescimento é único e distinto de qualquer outra, pelo que faz sentido acentuar ou 



potenciar a existência de uma entidade própria do Museu. No que toca ao suporte edificado, o facto 

de muitos Museus da Cidade partilharem a adaptação de um edifício preexistente 1*, 

predominantemente palácios, a esta nova funcionalidade faz com que a imagem do Museu esteja já 

associada, no sentido iconográfico, a uma peça de arquitectura muito própria, única, e enraizada na 

memória da Cidade, pela qual se deve ter respeito e dar a devida importância. 

 

 Comprovada a necessidade real de uma reestruturação e ampliação do Museu da Cidade, o 

exercício de projecto apresentado neste trabalho introduz ainda uma reflexão sobre o espólio do 

Museu, enquanto colecção que aumenta ou cresce com o passar do tempo e de que maneira esta 

problemática pode ser entendida numa ampliação. A cidade de Lisboa, como qualquer outra, é um 

organismo vivo, em constante mutação e desenvolvimento, onde haverá sempre novas histórias a 

contar e, consequentemente, novo espólio documental e artístico. O Museu terá de se actualizar 

“continuamente” para cumprir o objectivo para o qual foi concebido: o de narrar a História de 

Lisboa, desde o passado até ao presente. Esta reflexão sobre o espólio ganhou maior importância 

após observação do trabalho desenvolvido pelo arquitecto Le Corbusier sobre o tema do “Museu do 

Crescimento Ilimitado”, que culminou na construção do “Museu de Arte Ocidental de Tóquio”, onde 

a problemática do crescimento contínuo do espólio é utilizada como base conceptual e formal, 

servindo no presente trabalho, como a referência, que desperta maior questionamento crítico sobre 

a ideia do ilimitado no espólio artístico, e simultaneamente, de que forma a arquitectura pode 

incorporar esta reflexão ao nível do projecto. Le Corbusier introduz, paradoxalmente, a consciência 

dos limites do edifício associado ao lugar.  

 

 Além das questões atrás apontadas, e para melhor compreensão do funcionamento actual 

do Museu, da sua história e das suas ambições, foi desenvolvido um trabalho de pesquisa 2**, de 

investigação e de levantamento. Sucintamente, esse trabalho resultou na obtenção dos desenhos 

de arquitectura do edifício, referentes ao seu estado actual e ao estado de pré-adaptação, num 

estudo sobre a sua relação com a envolvente verificando potencialidades e problemas, num 

levantamento bastante alargado sobre o programa dos espaços do Museu, de bibliografia relativa 

ao núcleo do Palácio e jardins. Note-se que, compreender este núcleo em todas as suas vertentes é 

uma questão essencial para se tornar mais assertivas decisões sobre a sua reestruturação e 

articulação com a nova proposta. De grande importância foram também as entrevistas realizadas à 

actual directora do Museu Dra. Cristina Leite, e ao actual professor da FA-UTL Arq. Paulo Pereira. 

Estes documentos podem ser consultados nos ANEXOS deste relatório. Neste ponto é também 
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importante referir que esta proposta de trabalho, em boa verdade, não vai desenvolver ou dar 

sequência a um plano urbano, tipicamente realizado em trabalho de grupo no contexto do 1º 

semestre da disciplina. Incide directamente para a resolução do núcleo museológico e da sua 

envolvente próxima. 

 

 “É um museu de História, criado com o objectivo de documentar e divulgar a história de Lisboa nas 

diferentes etapas da sua evolução urbanística, económica, política, social e das mentalidades”  

in ttp://www.museudacidade.pt/Paginas/Default.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1* São exemplos os museus de Haia,  Paris, Londres, entre outros.  

2** O trabalho de pesquisa que antecedeu o projecto, resulta de um trabalho em grupo, realizado com as alunas Angela 

Faria e Raquel Freitas. 
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  2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. O Museu na Cidade 

 Segundo Jaime Lopes Dias, há uma tipificação dos museus municipais, quanto ao teor das 

suas colecções, sendo os Museus da Cidade considerados museus históricos do tipo misto que, do 

ponto de vista cientifico, têm pouco valor. Apesar deste aspecto que Lopes Dias enuncia, parece 

inegável a sua importância cultural e o seu valor evocativo às memórias da cidade, tornando-se 

evidente a sua importância enquanto edifício museológico divulgador da sua história, da sua cultura 

e ainda, muito importante para as cidades da actualidade, de sugerir e tornar apetecível ao visitante 

do museu o conhecer outros pontos da cidade, acrescentando experiência e conhecimento. Assim, 

através das qualidades referidas, pode atribuir-se ao Museu um papel educacional, com um 

potencial também utilizado para divulgar a Cidade, inclusive numa vertente internacional ou 

mesmo"turística". 

 Fundindo esta ideia de utilizar o museu para divulgação de Lisboa, com uma outra, de 

estruturação de percursos culturais na Cidade, torna pertinente o facto de o Museu não se encerrar 

no núcleo do Campo Grande e incorporar também um espólio visitável mais específico, noutros 

pontos da cidade. São exemplos o Museu do Teatro Romano, localizado em S. Mamede, "que 

pretende mostrar o que foi o Teatro da antiga cidade de Olisipo" *; o Museu Antoniano, localizado 

perto da Sé, dedicado a Santo António e que " pretende retratar as várias formas artísticas que 

assumiu a devoção dos Lisboetas a Santo António, o santo mais popular de Lisboa, que se crê ter 

nascido na casa onde agora se encontra o museu." **; o Museu Bordalo Pinheiro, localizado 

também ele no Campo Grande. Conforme a informação que foi dada pela actual directora do Museu, 

Dra. Cristina Leite, estão já pensados outros dois desdobramentos do Museu: 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" ***, e o Centro Interpretativo/Museu da Baixa Pombalina "que ficará 

localizado forçosamente na Baixa e ajudará á compreensão, tanto da cidade das vésperas do 

terramoto, como o que aconteceu depois” ***. Com estas indicações, parece ser claro que, 

pensar o Museu da Cidade, não é apenas reflectir sobre o núcleo do Campo Grande, pois tratamos 

um conceito de museu mais complexo e abrangente do que parece a uma primeira análise, que  

*  In http://www.museuteatroromano.pt/Paginas/Default.aspx  

**   in http://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_Antoniano 

***  in Entrevista à directora do Museu da Cidade, Dra. Cristina Leite - Anexos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Ant%C3%B3nio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
http://www.museuteatroromano.pt/Paginas/Default.aspx
http://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_Antoniano


 fig. 1) Museu do Teatro Romano                                                            fig. 2) Museu Antoniano 

 

incorpora um vasto espólio "fora-de-portas”. Como este recinto museológico do Campo Grande se 

localiza num dos extremos de Lisboa, em vez de ocupar um lugar no centro histórico, poderia 

funcionar como ponto de partida para a descoberta da cidade, ou de chegada, ideia de alguma 

forma estimulante pois promove uma atitude mais dinâmica e divulgadora de Lisboa, onde, através 

de excursões e passeios, poderia realmente explicar as fases de crescimento que se lê nas 

diferentes malhas urbanas. 

 

Como foi brevemente referido na introdução desta dissertação, outros museus europeus 

permanecem instalados em edifícios históricos, como é exemplo o Museu Carnavalet em Paris, 

sediado em duas casas contíguas que datam dos sécs. XV e séc.XVII, actualmente ligadas através 

de uma galeria. O Hôtel Carnavalet, contém o espólio desde a pré-história até ao reinado de Louis 

XVI, enquanto o segundo edifício, o Hôtel Le Peletier Saint-Fargeau, contém o espólio datado da 

Revolução Francesa até ao presente. À semelhança do caso lisboeta, este museu incorpora ainda 

dois núcleos: a Crypte Archéologique du Parvis Notre Dame e as catacumbas de Paris.  

No exemplo parisiense, o museu ocupa um lugar no centro da cidade, num bairro urbanisticamente 

estabilizado, e neste ponto é distinto do de Lisboa que se localiza no extremo norte do Campo 

Grande, próximo do eixo viário da 2ª Circular, ocupando um edifício que, no passado, foi casa 



15 
 

senhorial e de recreio, associada a uma quinta, com terrenos agrícolas de grande extensão, 

localizada naturalmente fora de portas da cidade. Permanecem ainda os resquícios daquilo que foi 

essa quinta, com leitura suficiente para que possa ser mostrada enquanto exemplar, que no 

contexto dos objectivos do Museu, é em si uma peça documental de valor sobre a história da 

Cidade. É de vincar que, interessantemente, o núcleo museológico mostra uma tipologia de quinta 

antiga, embora já sem produção agrícola *, que foi absorvida pelo crescimento da urbe, que foi 

envolvida pelo tecido urbano proveniente do crescimento da cidade, que mostra precisamente como 

estes edifícios antigos sobrevivem e são integrados. Em Paris, o conjunto edificado que constituí o 

museu é também uma mais-valia de interesse, nesse mesmo sentido documental que se referiu, 

pois mostra simultaneamente duas residências típicas burguesas, às quais estão associadas 

histórias, também elas a contar. Neste contexto à ainda que referir que o Palácio e os seus jardins, 

permanecem sobre uma importante estrutura verde da cidade e simultaneamente sobre o eixo de 

expansão e crescimento de Lisboa (fig.3) que, do ponto de vista histórico e até simbólico, acompanha 

o desdobramento e discurso da exposição no interior do edifício que, entre outras coisas, visa 

precisamente mostrar o desenvolvimento e crescimento urbano/arquitectónico da cidade.  

Assim, e contrariando um pensamento eventualmente mais óbvio, que o museu deve pertencer ao 

centro histórico, existem vantagens por este se localizar fora dele, não só pelas qualidades atrás 

mencionadas mas também porque contribuí para uma descentralização da cidade, destacando o 

Campo Grande como um lugar de interesse, considerando a requalificação e a reabilitação dos 

espaços urbanos como um tema actual e primordial. A estratégia a adoptar com no Museu deve 

assim contabilizar a cidade no seu todo, não se focando apenas nos seus interesses, numa análise 

sobre o que é mais conveniente para o Museu/núcleo museológico.  

Este trabalho sobre o Museu da Cidade de Lisboa, descobre e introduz uma problemática, que lhe 

está associada, sobre a continuidade/descontinuidade do discurso do Museu e da História de 

Lisboa e da Cidade, que é contada no seu interior, que actualmente não atinge em absoluto os 

objectivos a que se propõe, pois apresenta grandes problemas logísticos, descritos quer pela Dra. 

Cristina Leite, quer pelo Historiador de Arte Paulo Pereira (nas entrevistas em anexo do presente 

trabalho), problemas estes que conduzem a uma leitura descontínua da narrativa sobre a cidade, 

que se pretende construir e recrear através dos artefactos em exposição. Esta problemática afecta  



 

ao museu, traduz em absoluto uma 

mesma leitura à escala da Cidade, e 

Fernando Távora refere-o quando diz 

que "A manifestação mais visível, 

pelas suas dimensões, da 

descontinuidade e da desordem do 

espaço contemporâneo, é a 

cidade"..."E cresce, e cresce sempre, 

porque para a cidade parar é 

morrer." ** Pode ser um pouco 

metafórico o parafrasear deste 

excerto, mas deixa-nos uma ideia 

clara de como o Museu da Cidade não 

vai parar de crescer, tal qual a cidade 

que representa, tendo sempre 

presente a continuidade dos espaços 

que se propõem e organizam. Ainda, o 

núcleo Museu da Cidade é 

património, pelos valores que ainda 

preserva, pela qualidade 

arquitectónica da tipologia, pelos 

jardins de época, pelos cilhares de 

azulejos no interior. Quando Manuel 

Graça Dias escreve *** “Chamamos 

património  

fig. 3) Corredor da Alta de Lisboa   fig. 4) Eixo de expansão da cidade          

 

      

*  Existem Museus, como é exemplo o Museu do Traje e do Teatro em Lisboa, que mantém a actividade agrícola. 

**  Fernando Távora, in Da organização do Espaço, pág. 34 e pág. 35. 

*** Manuel Graça Dias in Jornal dos Arquitectos, nº213, pág. 3. 
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construído a tudo aquilo (arte, arquitectura e cidades) que nos ficou do passado.” acrescenta logo 

de seguida, no mesmo texto, que “Os anglo-saxões chamavam-lhe heritage” onde incluíam não só o 

valor patrimonial das coisas mas também os valores simbólicos e afectivos. Ainda, mais adiante, 

fala dos “testemunhos (e aqui, abrindo a porta para a capacidade de nos esclarecer sobre o 

decurso da história que as construções do passado podem transportar)”. Estes três termos, 

património, heritage, testemunhos, remetem sempre para a continuidade, no âmbito da 

preservação e da permanência. 

 

 

 

  



  

  



19 
 

 2.1.1 A Polinucleação do Museu na Cidade. 

 Este capítulo visa explicar o conceito actualmente aplicável ao Museu da Cidade: o de 

museu polinucleado, distinto do conceito de museu centralizado, essencialmente na forma como 

aborda e enquadra o desdobramento do espólio e os percursos expositivos, dentro e fora do Núcleo 

do Museu da Cidade. Na primeira possibilidade, poderá estar disperso em núcleos pela cidade 

(preservando sempre o espólio estabilizado no núcleo do Campo Grande), na segunda, acontece 

num só edifício. Segundo a directora do Museu, existe já uma estratégia delineada sobre este 

assunto que, conforme foi explicado no capítulo anterior, procura enriquecer o Museu, abraçando 

outros edifícios da cidade, de valor patrimonial e/ou histórico, estabelecendo um espólio “fora-de-

portas”. Como foi já brevemente apontado, o Museu contempla três núcleos museológicos, e estão 

também pensadas estratégias para a constituição de mais dois outros núcleos, embora o 

funcionamento polinucleado ainda não esteja concretizado. Este conceito de polinucleação engloba 

e implica a existência de outros edifícios, além do núcleo central, ao serviço do Museu, que são em 

si, peças de interesse para a narrativa da história da cidade.  

 

  “Também 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.” 

“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.” 

Directora do Museu, Dra. Cristina Leite in Entrevista com as alunas – ANEXOS 

 

 “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, 

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.” 

Ex-Chefe de Divisão, Historiador de Arte Paulo Pereira in Entrevista com as alunas – ANEXOS 

 



 Destacando as entrevistas que foram realizadas, das quais se retiraram os dois excertos que 

antecedem este parágrafo, é possível verificar que existem opiniões distintas, até opostas, sobre a 

valência do conceito de polinucleação. Perece que uma tomada de posição, sobre o que é válido 

para a proposta de projecto, é inevitável. Considera-se para a proposta, que o Museu estabelece 

núcleos porque, aparentemente, são a única possibilidade para solucionar problemas provenientes 

do crescimento do espólio, que inevitavelmente vão atingir o Museu (reincidindo na problemática 

actualmente existente) e que são complicadas de solucionar. No entanto, o que diz o Prof. Paulo 

Pereira, sobre o "desmantelamento de espólios”, é claramente uma manifestação de desacordo, de 

não concordância sobre o retirar peças já estabilizadas dentro deste núcleo do Campo Grande para 

incorporar outros pólos, pois considera que fazem sentido lá, que estão trabalhadas num conjunto, 

cujo objectivo é criar uma narrativa contínua da história da cidade. Apenas poderá considerar-se 

separar as peças expostas do edifício que as acolhe para, em conjunto, integrarem um novo espaço 

museológico. 

 

 No capítulo anterior foi mencionado um exemplo de Museu da Cidade com estratégias 

semelhantes ao caso de Lisboa, incluindo a contemplação de pólos fora do núcleo principal. Um 

outro exemplo de interesse, no contexto nacional, é o Museu da Cidade do Porto, que se organiza 

actualmente numa ideia de museu descentralizado (diferente do centralizado ou polinucleado), na 

medida que não tem um núcleo central, apenas diversos pólos museológicos como o Arqueossítio 

da Rua de D. Hugo, A Casa do Infante, O Gabinete de Numismática, o Museu do Vinho do Porto, etc. 

Este pólos são edifícios históricos e de grande interesse para a cidade, edificados em determinado 

lugar e que não podem ser transladados para constituir um núcleo único. Assim, o Museu da Cidade 

do Porto tem implementado uma possibilidade de percursos pela cidade, pelos vários edifícios que o 

constituem, sendo no entanto inexistente o pólo central ou principal que os agrega, que seja o ponto 

de partida para a descoberta da cidade. O Museu funciona assim desde 2002, embora já tenham 

sido anunciadas várias abordagens para a construção de um Museu da Cidade, um edifício de raiz 

na zona da Sé no âmbito de um arranjo urbanístico proposto pelo Arq. Álvaro Siza Vieira * que, por 

razões orçamentais, acabaram por ser inviabilizadas. Parece ser uma situação desconfortável, que 

demonstra a necessidade do edifício que se celebre como sede do Museu, que agregue o programa  

 

* Do qual não foram conseguidas imagens ou outro tipo de documentação mais precisa. 
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necessário para satisfazer objectivos, do foro museológicos, cultural, exposições temporárias, 

informativo. Em suma: que contenha um programa adaptado às exigências actuais, que passam por 

complementos programáticos bem mais abrangentes do que as salas de exposição, mas que devem 

ser avaliados e propostos conforme o caso concreto de cada museu. 

 

 O funcionamento, simultaneamente, polinucleado e descentralizado do Museu da Cidade do 

Porto é assim exemplo que denota dificuldades face à inexistência de uma “casa mãe”, traduzindo-

se na impossibilidade de, o público, obter informação generalista sobre a cidade. É assim um caso 

oposto ao do Museu da Cidade de Lisboa, que actualmente ocupa somente o núcleo do Campo 

Grande (embora esteja já pensada e apontada uma dinâmica diferente para o seu futuro, 

relacionada com a ideia de polinucleação) que é preservado e entendido como o pólo central que 

oferece uma visão global da história. Parafraseando a directora do Museu, “transformá-lo num 

Museu polinucleado é algo que, está pensado e que faz muito sentido” se considerarmos que esses 

pólos, por um lado, o complementariam e enriqueceriam, por outro, promoveriam visitas e passeios 

por toda a cidade, conservando o recinto actual como núcleo central dotado dos devidos 

dispositivos de informação, divulgação e eventualmente até de investigação (mesmo que 

generalista) de todos os núcleos. O crescimento futuro do Museu poderá acontecer no sentido de 

agregar novos edifícios, encarando a ideia de um espólio que cresce “fora-de-portas”, aquele que 

pode ser visitável fora do edifício principal. O tema do jardim ou dos espaços verdes poderiam ser 

enquadrados nesta dinâmica, visto o palácio localizar-se na estrutura verde da cidade e incorporar 

dois jardins de grande beleza e interesse. A dificuldade inerente a este conceito de polinucleação 

será eventualmente a de balizar quais os núcleos que poderão ser ou não pertences do Museu da 

Cidade. A questão que se levanta é: Até que ponto todos os locais de interesse de Lisboa não serão 

núcleos do Museu? Um jardim ou um edifício notável poderão constituir núcleos, por serem em si 

peças urbanas/arquitectónicas importantes para Lisboa, como acontece com o próprio Palácio 

Pimenta e os seus jardins? O que deve este pólo central divulgar sobre a cidade – Somente os seus 

pólos ou todos os edifícios culturais e históricos? 

Uma outra questão que se coloca é, o que difere o núcleo principal do Campo Grande dos demais 

núcleos possíveis? A resposta a esta última questão é fundamental para o trabalho de projecto. A 

distinção acontece porque, somente o núcleo principal oferece o circuito expositivo da colecção 

permanente e generalista, aquela que sintetiza a história de Lisboa. Foi desta maneira que a 

proposta de projecto apresentada neste trabalho foi encarada e desenvolvida. Criaram-se condições 

para que a colecção generalista tivesse espaço dentro do núcleo do Museu, tendo estes sido 



desenhados de maneira a que o percurso pela exposição permanente fosse contínuo, num só 

edifício. No entanto, futuramente, quando o espólio dessa colecção generalista aumentar e não 

couber dentro dos espaços físicos do núcleo central poderá vir ser colocada a necessidade de nova 

ampliação? Poderá a colecção ser redistribuída ou re-acomodada noutro núcleo, passando a existir 

diversos núcleos principais, cada um deles narrando um período cronológico específico?  

 

  Actualmente, o recinto do Museu * contém a colecção que documenta a evolução histórica 

da cidade até ao fim do séc. XIX, que é a espinha dorsal do Museu. Pode-se deduzir que, de acordo 

com a condição do Museu actual, urge uma ampliação, mas também demonstra que, são 

indefinidos os caminhos que o Museu irá percorrer futuramente, relativamente a como se vai 

continuar a enraizar na Cidade e de que maneira será encarado o núcleo do Campo Grande nesse 

processo. As questões atrás levantadas, prendem-se à problemática do crescimento contínuo do 

espólio, que condiciona o Museu, mas que também nos mostra esta outra dimensão, 

aparentemente impossível, que é a de tentar adivinhar, pré-determinar como vai ser o Museu no 

futuro, qual a evolução que vai sofrer. Ele poderá ser transformado, ampliado ou adaptado ao longo 

dos tempos, conforme as exigências que venham sendo colocadas e que, no presente, não se 

conseguem definir totalmente. O facto de as colecções estarem já organizadas cronológica e 

cientificamente facilitará com certeza a sua transferência para outro local ou espaço do Museu, 

sempre que este seja modificado, bem como serem ampliadas à medida que se vão desenvolvendo 

e crescendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Na orgânica da Câmara Municipal de Lisboa, o Museu da Cidade encontra-se inserido na Divisão de Museus e 

Palácios, que pertence ao Departamento de Património Cultural / Direcção Municipal de Cultura. Para além deste 

museu, a Divisão integra igualmente o Museu do Teatro Romano, o Museu Antoniano e o Museu Rafael Bordalo 

Pinheiro. In http://www.museudacidade.pt/Paginas/contactos.aspx 

http://www.museudacidade.pt/Paginas/contactos.aspx
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2.2. O Núcleo Museológico. 

 O Museu da Cidade está instalado no topo norte do Campo Grande, ocupando o recinto 

actualmente formado pelo conjunto do Palácio, Jardim de Cerimónia e da Mata que correspondem 

aos resquícios daquilo que foi uma quinta, cujas actividades agrícolas tinham sede na casa 

senhorial que hoje é o espaço museológico e expositivo e que ocupam cerca 29.000 metros 

quadrados.  

 

 Sobre a história do lugar 

sabe-se que, contrariamente a 

outros núcleos dos arredores de 

Lisboa, o Campo Grande não nasceu 

de um antigo núcleo de povoamento 

autónomo, tendo-se sim formado a 

partir da constituição de algumas 

quintas, que desde o séc. XVI foram 

aparecendo. Os acessos às 

respectivas propriedades eram feitos 

através de azinhagas, tal como com 

o “Palácio dos Sousa Mexia, depois 

Galvão Mexia, ali implantado 

anteriormente a 1744, junto da 

azinhaga que divergia da estrada 

principal em direcção ao lugar de 

Telheiras.” * Só a partir da segunda 

metade do séc. XVIII é que há, 

efectivamente, uma ocupação deste 

lugar, num contexto de núcleo 

suburbano, consequência da  

 

fig. 5) Planta com indicação de limites das propriedades e zona de protecção afecta à Quinta, anterior à construção da 2ª Circular. 

 

 

* in Monumento e Edifícios Notáveis do Distrito de Lisboa, Volume V, Quatro Tomo, 2ª . 



deslocação da população para os arredores de Lisboa, devido ao terramoto de 1755, e também 

porque lá se instalaram unidades fabris de grande relevância, bem como as oficinas de olaria, 

responsáveis pelos muitos pátios que se constituíram, dos quais alguns chegaram aos dias de hoje. 

 

 Entre o séc. XVIII e o séc. 

XX a cidade de Lisboa iniciou e 

marcou o seu eixo de expansão: 

A transformação do Passeio 

Público em Avenida da 

Liberdade, depois a Avenida 

Fontes Pereira de Melo e a 

Avenida da República que, por 

último, faz a ligação da cidade 

até ao Campo Grande. Foi em 

1988 que o Eng.º Ressano Garcia 

apresentou na Câmara, para 

aprovação, o projecto de 

urbanização que complementaria 

estes eixos, que foi aprovado 

dando origem ao que hoje 

chamamos de Avenidas Novas. 

Para o Campo Grande foi 

proposto e constituído um parque 

urbano, que actualmente 

enquadra um vasto núcleo de 

faculdades . 

fig. 6) Ortofotomapa com actual enquadramento urbano do Museu da Cidade.  

 

 “Neste aspecto, a ligação que Ressano Garcia conseguiu, entre a Baixa e o Campo Grande, 

representa o primeiro eixo moderno de carácter claramente extra-urbano, que marca uma 

saída/expansão para a cidade.”  

In “Lisboa de Frederico Ressano Garcia 1874-1909”, pág. 53, 54 

 

 



25 
 

 Neste contexto histórico, persistiu o Palácio Galvão Mexia, parte dos seus jardins e terrenos, 

cujo posicionamento no Campo Grande contribuí para a marcação do fim de um dos eixos de 

expansão e, de alguma maneira, marca a transição entre a Lisboa urbana e a Lisboa periférica, 

sendo a presença da 2ª Circular claramente delimitadora dos dois lados da cidade, de carácter bem 

diferentes. Neste processo de expansão, crescimento e desenvolvimento da cidade, os seus 

terrenos  

e jardins foram sendo amputados e o lugar diz-nos isso mesmo, sem hesitações. Apesar das 

alterações que a cidade sofreu, conseguiu manter um posicionamento nobre na rua, de frente para 

o grande parque urbano do Campo Grande, embora uma via automóvel larga e de relativa 

velocidade os separe. Sobreviveram a este processo de amputação dos terrenos da antiga quinta, o 

jardim de Cerimónia, e uma grande parte da mata,  que tem um belo arvoredo "onde crescem 

grandes exemplares da flora nativa, como sobreiros e zambujeiros e até buxos de grande porte." *; 

onde existe ainda o lugar do jogo da bola, a fonte com cilhares de azulejos ao fundo e os 

eixos/percursos estruturantes destes jardins, posicionados relativamente à casa senhorial. O jardim 

de cerimónia (jardim de Buxo) e a típica relação visual que estabelece com o palácio e com o terraço 

do andar nobre, é ainda muito importante na compreensão da estrutura do conjunto. Através de 

vãos abertos nos muros a nascente, existe a possibilidade de espreitar os jardins  da rua. Ainda, 

existe um grande relvado , espaço livre reservado a eventos vários de acordo com o programa do 

Museu. 

 O tema do jardim está assim muito vinculado ao lugar e são muitas as espécies arbóreas 

existentes no jardim do Campo Grande (palmeiras, eucaliptos, cedros, pinheiros, metrosideros, 

alfarrobeiras, pimenteiras, etc.) e nos jardins do Museu, constituindo em conjunto um skyline verde 

que marca uma paisagem no lugar, importante para a estrutura verde da cidade, que a enriquece 

pelo carácter de excepção. Ainda, a proximidade ás faculdades, faz com que exista uma sucessão 

de espaços arborizados e de recreio nas suas proximidades, bastante movimentados pelos 

estudantes em período de aulas., que representa um grande fluxo de transeuntes na zona, que 

utilizam a rua da frente do palácio para  

Apesar deste ambiente, proporcionado pelas árvores e pelos jardins, existe paralelamente uma 

vizinhança agressiva, uma envolvente urbana que não respeitou esta pré-existência, como é 

exemplo o faculdade C8, a Sul, cuja escala e proximidade aos jardins do museu o afecta 

negativamente e a 2ª circular (a norte), um eixo viário elevado que limita a rua e que provoca 

bastante ruído visual a quem passeia nos jardins.  

* in Guia dos Parques, Jardins e Geomonumentos de Lisboa, pág, 281.  
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2.2.1. A Redefinição dos Limites. 

 À semelhança de muitas outras propriedades, grande parte dos terrenos livres da antiga 

quinta do Palácio Galvão Mexia, foram ocupados por construção proveniente do crescimento da 

cidade, assim sofrendo uma amputação bastante acentuada, ficando reduzida ao núcleo existente, 

como já foi mencionado no capítulo anterior. No núcleo, ainda permanecem elementos indicativos 

do antigo uso da quinta, como o Pomar, a Nora, a Fonte, a relação do corpo em “U” com o pátio e 

jardins no exterior. Note-se que o Palácio não é actualmente ocupado nem utilizado segundo o fim 

primordial para o qual foi construído, o de uma Casa, nem tão pouco os seus jardins ou resquícios 

de propriedade tem finalidades de produção agrícola e de recreio. Ele foi reabilitado e adaptado 

como espaço Museológico e espera-se dele nova articulação com este lugar, com o público que o 

visita, naturalmente diferentes dos de antigamente. Por outro lado, o facto de este edifício ter o 

estatuto de “Museu da Cidade”, vem acentuar o seu valor histórico, patrimonial e documental, 

fazendo todo o sentido preservar a memória do que ele foi outrora, das vivências que proporcionou 

e dos ambientes que nele ainda podem ser descobertos ou mesmo reinventados. 

 

 Face a este enquadramento na cidade e pelo facto dos limites da propriedade terem sido 

alterados, identificamos o muro como um dos elementos construtivos preponderante no recinto, 

exercendo a sua função delimitadora do terreno bem como a de separação entre realidade interior e 

exterior. É diferente delimitar, no sentido de indicar o fim de uma propriedade, de separar duas 

realidades urbanas. O muro, ou melhor dizendo, os diferentes muros, são em si reveladores das 

diferentes fases de definição dos limites pois, em determinados troços, lê-se a maior ou menor 

longevidade da sua existência, indicando quais os que permanecem desde a origem da 

quinta/palácio e quais vêm sendo construídos à posteriori. Fazem por si, parte da linguagem da 

antiga quinta, que ainda hoje estabelece forte relações entre o interior/exterior, sendo assim um 

valor a preservar: Do ponto de vista interior, o intimismo que se sente nos jardins, a sensação de 

protecção e envolvência dos muros, pela harmonia que criam com a casa senhorial; no exterior o 

aspecto delimitador, vinculador de uma separação entre o dentro e fora, cujo muro da entrada 

principal tem dois vãos que permitem espreitar o interior do jardim de cerimónia e o pomar. 



 O arquitecto Eduardo Souto Moura utilizou o muro, mais precisamente o edifício escondido 

entre muros, na intervenção que fez nos jardins da Casa das Artes no Porto, onde ocupa o limite do 

terreno a norte, deixando a pré-existência prevalecer como edifício/jardim predominante, sendo o 

novo projecto construído, 

essencialmente, para 

colmatar algumas 

necessidades programáticas, 

como os dois auditórios que 

se encontram no seu interior. 

 

"Qualquer tipo de 

intervenção naquele lugar, 

não devia interferir com o 

jardim existente. Mais do que 

propor foi necessário omitir, 

mais do que desenhar foi 

necessário raspar, mais do 

que compor foi necessário 

ser simples com rigor de 

resposta." * 

 No presente trabalho, 

a proposta de projecto 

apresentada, para a 

ampliação do Museu da 

Cidade, o tema do muro foi 

transposto para o projecto, 

enquanto estratégia, por um 

lado visando a correcção da 

fragilidade existente entre o  

 

fig. 7) Localização Casa das Artes Porto    fig. 8) Entrada poente para os jardins. 

 

* Eduardo Souto Moura, in texto extraído do panfleto informativo disponível na Casa das Artes, bibliografia desconhecida. 
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interior do recinto e o exterior urbano agressivo, por outro, para preservar e manter a leitura serena 

dos jardins, cujo pano de fundo é o muro branco e discreto. Os ambientes intimistas, a preservação 

do ambiente dos jardins calmo e evocativo são valores a preservar. 

 A intenção foi também a de ocupar o perímetro do terreno livre da melhor maneira possível, 

evitando amputar novamente os jardins. Foi considerado como espaço disponível o limite a oeste do 

jardim e o terreno a Sul exterior ao núcleo do Museu, propriedade da Faculdade de Ciências (Fig.3,4).  

fig. 9) Perímetro do terreno livre                                                                           Fig.10) Perímetro mais terreno a sul  

          Área livre aproximada 5,570 m2                                                                             Área total livre aproximada 9,600m2  

 

 O muro antigo que envolve o jardim de buxo e o que compõe a frente principal do Palácio, os 

quais estão agarrados aos portões de acesso, são mantidos e enquadrados no desenho do novo 

edifício. Os restantes, de pouco interesse construtivo são repostos e reinterpretados, de acordo com 

a abordagem apresentada na proposta de projecto de arquitectura, descrita no capítulo “Ampliação 

e Reestruturação”. A proposta lida assim com um edifício público que trabalha uma dualidade: a de 

edifício escondido atrás do jardim e a de edifício presente, que surge no terreno disponível a Sul, 

implicando o desenho das fachadas. 



 Por último, A frente do Campo Grande, jardim público, cria um sky line verde e um 

enquadramento paisagístico em sintonia com o dos Jardins do Palácio, e é um percurso da estrutura 

verde da Cidade que dilui um pouco a paisagem urbana, visualmente harmonizando-se com os 

jardins intimistas e murados do Palácio.  

  

 “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… Como é que se diz… muito aberto… muito… 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.”  

Ex-Chefe de Divisão, Historiador de Arte Paulo Pereira in Entrevista com as alunas – ANEXOS 
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 2.2.2 O Museu e o Espólio: A Problemática do Crescimento Contínuo. 

 Foi anteriormente referido, que o Museu da Cidade de Lisboa, à semelhança de outros 

museus europeus, é resultado de uma adaptação a um edifício antigo, partilhando, segundo Lopes 

Dias, de vários problemas de difícil resolução. Para este capítulo destacam-se os problemas 

resultantes da difícil adaptação aos ambientes do palácio que, se por um lado são atraentes e 

luxuosos, por outro e do ponto de vista museográfico, podem ser condenáveis, pela interferência 

que produzem nas peças em exposição. Também, do ponto de vista da organização espacial, 

programática e circulação interna, identificamos 

diversos problemas. 

 A designação de Museu implica sempre 

a existência de uma colecção permanente. O 

Museu da Cidade é um museu histórico 

municipal, consagrado ao desenvolvimento da 

cidade, cujo conteúdo expositivo pretende 

narrar a história de Lisboa, recorrendo para tal 

a artefactos de grande variedade temática. 

Actualmente a exposição permanente faz a 

viagem da Pré-História ao início do Século XX, 

sendo inexistentes os sécs. XX e XXI. Como foi 

apontado nos capítulos anteriores, esta 

situação acontece porque o Museu, na época 

em que foi ocupar o palácio Pimenta com o 

respectivo projecto de reabilitação, já então, 

não contemplava o séc. XX na sua totalidade, 

devido à falta de espaço dentro das salas do 

Palácio. Com o virar do século, tornou-se ainda 

mais obvia esta situação deficiente e, ao 

mesmo tempo, mais urgente procurar a sua 

resolução.  

Assim, as colecções destinadas a 

complementar a narrativa, são parte de um 

fig. 11) Diagrama Piso 1 e Piso 2 Palácio: Circuito expositivo       



 espólio vasto que está indisponível para visita no museu, pois não existe espaço ou lugar para que, 

nas devidas condições, elas sejam adicionadas à colecção. O discurso museológico está 

condicionado, sendo impossível a continuidade da narrativa expositiva (Fig.11). Paralelamente, há 

também um diálogo problemático entre as peças expostas e a arquitectura de interiores do edifício, 

bem como com a escala insuficiente das salas.  Estes inconvenientes são insolúveis dentro 

das salas do Palácio, sendo óbvia a necessidade de criar novas instalações para o Museu, de 

maneira a possibilitar a continuidade do percurso expositivo, ou seja, conseguir a transição e 

articulação da actual colecção com os núcleos em falta, de forma coerente e precisa, conseguindo 

um discurso museológico interessante. 

 “Se, por um lado, um Museu da Cidade, quanto à extensão, é um Museu Regional, é quanto 

ao carácter  das suas colecções, na medida que procura representar a cidade na multiplicidade dos 

seus aspectos, um museu misto e, como tal, sujeito às dificuldades de organização e selecção das 

espécies que envolvem sempre museus deste tipo.”  

Irisalva Moita In Fundamentos de um Museu de Lisboa 

“Museus da Cidades são museus destinados a documentar, no domínio da geografia humana, da 

história e da arqueologia, a formação e desenvolvimento da cidade.” 

Mário Tavares Chicó,  in  Estudo acerca da Organização do Museu da Cidade de Lisboa 

 Pensar a condição actual do Museu, admitindo a necessidade de novas instalações, obriga a 

uma reflexão sobre o crescimento do espólio e de que forma este afecta e condiciona o Museu, quer 

no presente quer no futuro. Isto significa que, com o avançar do tempo este problema tornará a 

colocar-se, pois as colecções não são estanques e o crescimento do espólio acontecerá 

naturalmente, consequência de novas descobertas arqueológicas, ou pelo passar do tempo e da 

história de Lisboa. Em suma: o espólio cresce para o futuro mas também para o passado e não é, de 

forma alguma, estanque. Esta problemática está naturalmente associada ao museu em geral, mas 

afectando particularmente os que, necessitam de constantes actualizações face a um conteúdo 

generalista evolutiva. Esta problemática faz reflectir sobre as consequências que daqui advém para 

os edifícios que suportam as colecções, às consecutivas ampliações, e de que maneira o edifício 

tenta responder a estas solicitações. 

 

 “Um Museu leva muitos anos a formar e não pode ser obra de uma só geração.”  

In Museu da Cidade de Lisboa; Jaime Lopes Dias. 
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 Consequentemente são diferentes as formas de avaliar e balizar qual o espólio que estará 

ao serviço do museu, tendo em conta que esse espólio pode abranger toda e qualquer área da 

história. Como a directora do Museu refere, tanto pode ser de interesse a pintura de qualidade e de 

alto valor, como o tacho de barro que se usava em determinada época. Parece não existir outro 

critério de selecção que não o de escolher peças ou artefactos que melhor expliquem e desdobrem 

a história da cidade, em determinada época ou sobre determinado acontecimento. 

 

 Face à presença da descontinuidade física do Museu, bem como da narrativa da história da 

cidade, interessa impor como premissa a continuidade e organização do percurso expositivo, de um 

circuito museológico. Como se reflecte esta premissa na proposta de projecto para o Museu? Como 

se responde a esta necessidade, articulando uma nova entidade com o edifício preexistente?  

 

 O estudo efectuado por Le Corbusier sobre o conceito do crescimento ilimitado na 

arquitectura é muito interessante e pertinente como referência, pois nele está pensada e 

desenvolvida uma ideia conceptual, formal e arquitectónica de como induzir, por um lado, a 

continuidade do percurso num museu, por outro, de que forma poderá este percurso crescer 

ilimitadamente. O arquitecto estudou este tema durante cerca de 20 anos e, após diversos ensaios 

conceptuais, têm a sua concretização prática no Museu de Tóquio, projecto que assenta numa 

espiral em crescimento horizontal. Verifica-se que, do ensaio conceptual à prática construtiva, a 

noção de ilimitado foi balizada e adaptada à realidade, acarretando consigo a impossibilidade de, 

efectivamente, o Museu crescer futuramente, embora conserve todos os demais aspectos 

arquitectónicos, resultado da reflexão conceptual já presentes no ensaio Museu do Crescimento 

Ilimitado. Foi um estudo intenso que se traduziu num projecto conceptual muito interessante, no 

qual foi pensada a arquitectura ao serviço da arte, mas que na prática não resolveu a problemática 

do crescimento do edifício, aliás, este processo efectuado por Le Corbusier vem precisamente 

demonstrar a impossibilidade física de um crescimento ilimitado (fig. 12-13). 

Também Frank Lloyd Wright, no Museu Guggenheim em Nova Iorque, concebe um percurso 

museológico contínuo, embora com uma expressão formal liberta da caixa, numa aposta mais 

escultórica e dinâmica, mas que também se desenvolve em torno de um átrio central, aqui num 

circuito em espiral vertical, marcando assim um percurso contínuo em rampa (exposição 

temporária), através da qual se acede a salas contíguas (exposição premente).  

 



         Fig. 12) Le Corbusier, 1939 - Culminar da exploração              Fig. 13) Le Corbusier, 1953-1959 – Museu de Arte  

do conceito do Crescimento Ilimitados                                                                 Ocidental, Tóquio 

 

 Os dois exemplos atrás referidos tem em comum com outros museus contemporâneos, uma 

concepção espacial que tendeu desde o inicio do séc. XX a procurar novas formalizações, 

associadas à arte de vanguarda. Desde então que o contentor arquitectónico tem como missão 

principal a de expressar o conteúdo do museu, de maneira a tornar-se reconhecível e distinto. No 

caso do Museu da Cidade, objecto de estudo deste trabalho, a pré-existência já é dotada de um 

valor iconográfico distinto na cidade e no lugar, da memória edificada, embora, na sua condição de 

Palácio antigo, esteja desactualizado face às exigências contemporâneas, quer do ponto de vista 

programático como do próprio discurso museológico. A necessidade da ampliação põe na mesa 

questões relacionadas com a linguagem do novo edifício, com a articulação geral deste com a pré-

existência e com o lugar, interessando particularmente a este capítulo, a articulação expositiva, no 

sentido de permitir um discurso museológico em contínuo. Esta ambição põe em causa o actual uso 

das salas do Museu, devido a problemas atrás apontados, sendo que, na proposta de projecto, 

propõe-se a transladação de toda a colecção para o novo volume a poente do jardim, que encerra 

assim o percurso expositivo com o século XX. Apesar desta opção, o Palácio e o novo edifício 

partilham de uma atitude única e comum, numa reinterpretação das ligações feitas por Le Corbusier 

a um centro, neste caso concreto do complexo museológico, representado pelo Jardim da Mata. 

Através desse núcleo, o visitante pode escolher um percurso que mais lhe agrade, cronológico, 

aleatório, invertido ou selectivo. A importância dos jardins é assim reforçada (fig. 14-15). 
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fig. 14) Diagrama Museu do Crescimento Ilimitado                   fig. 15) Diagrama abordagem conceptual na proposta de projecto 

 (Castanho - Núcleo Central; Cinzento - Ligações ao Núcleo; Preto - Circuito Expositivo) 

 

 

 

 Assim, pode-se concluir que, pensar a ampliação do Museu não justifica um projecto que 

tente resolver a problemática do crescimento contínuo do espólio, no sentido de acolher toda a 

informação, todos os acontecimentos. Ele tem de ser delineado segundo uma estratégia razoável 

que pense a contemporaneidade, considerando a pré-existência como elemento central, mas 

deixando de lado a tentativa de prever o futuro ainda longínquo. 
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2.2.3.  O Edifício Histórico: Casa ou Museu? 

 O edifício actualmente ocupado pelo Museu da Cidade de Lisboa, conhecido por Palácio 

Galvão Mexia ou Palácio Pimenta (nome de anteriores proprietários), é considerado “uma das mais 

belas e bem conservadas residências solarengas dos arredores de Lisboa da primeira metade do 

século XVIII”. * 

 Quando edificado, tratava-se de uma quinta suburbana localizada à saída de Lisboa, posição 

que ainda conserva, apesar do crescimento da cidade. O eixo da 2ª circular, tão próximo aos muros 

do núcleo Museológico, marca de alguma maneira a transição entre a Lisboa Urbana e Suburbana. 

 Em 1936 o Palácio foi classificado como imóvel de interesse público e em 1974 terminam as obras 

de adaptação a Museu, que em 1984 abre ao público. Os seus interiores conservam ainda 

elementos de valor como os azulejos da Capela, datados da 1ªmetado do séc. XVIII ou os silhares de 

azulejos que ocupam as salas do corpo principal do edifício. Os que ornamentavam a ala norte do 

rés-do-chão foram retirados, consequência da adaptação a museu. Os silhares de azulejos estão 

atribuídos a épocas diferentes e são considerados de elevado nível artístico. 

 O conjunto do complexo do Museu constitui, por si, uma peça na história da cidade, quer do 

ponto de vista histórico como iconográfico e, tratando o presente trabalho de propor uma ampliação 

e reestruturação, obriga a uma análise e reflexão sobre o estado actual do palácio. Embora o piso 

nobre e toda a ala sul do rés-do-chão estejam bem preservadas, a ala norte, que corresponde às 

antigas cavalariças, está totalmente adulterada, de tal maneira que a arquitectura dos interiores 

esconde a estrutura destes espaços palacianos. O circuito expositivo que o visitante percorre é 

confuso, quer do ponto de vista da leitura das peças expostas, quer do próprio discurso 

museológico. Este último, que visa a narrativa generalista da cidade, é interrompido e alternado por 

salas cujo conteúdo incide sobre o mobiliário ou outras peças de artes decorativas, que mostram o 

palácio, numa perspectiva de ensemble d´époque ** e que não correspondem aos ambientes 

interiores originais. Assim, parece evidente que o suporte arquitectónico não é o mais indicado para 

desempenhar o uso a que hoje está ligado: o de expositor de uma colecção generalista e fica 

pendente a questão: Estaremos a vivenciar os espaços e salas do Palácio, enquanto casa, ou antes, 

os de um Museu? No contexto da reestruturação, que entendimento e direcção se deve tomar 

relativamente ao uso atribuído às salas palacianas? 

 

* In Monumento e Edifícios Notáveis do Distrito de Lisboa, Volume V, Quatro Tomo, 2ª Parte, pág.189. 

** Termo relativo à recriação de ambientes de época, que não os originais. 



 

 

 Pela consciência do valor do seu património foi esta a opção projectual, a de devolver ao 

Palácio um uso que tire partido dos valores que ele tem, enquanto casa nobre, espaço de habitação. 

Propõe-se para a ocupação da ala norte do rés-do-chão do edifício pré-existente, alguns dos espaços 

públicos do Museu (Workshop, serviço educativo, loja, bengaleiro, recepção), acessíveis através do 

pátio central que os agrega e que ganha assim outra dinâmica. As restantes salas, da ala sul e do 

piso nobre, ficam disponíveis para pequenas exposições temporárias, para actividades 

complementares como leituras, tertúlias, pequenos concertos, etc., desde que adequados às 

qualidades arquitectónicas dos espaços.  

 Desta forma, estes espaços deixam de estar vinculados a uma função estritamente 

expositiva, que obriga o fechar as portadas, a exposição a uma luz artificial excessiva, onde não há 

relação visual com o ambiente paisagístico da envolvente, onde não se lê a relação dos espaços 

interiores com os Jardins, nesta relação forte de inter-dependência entre palácio e jardins do 

recinto. É devolver ao visitante, os espaços de acordo com a forma mais aproximada do que foram. 

  

 “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. ” Paulo Pereira in entrevista com as alunas (Anexos, pág.)  

 

 “A museificação da arquitectura nos monumentos ou nas ruínas sujeita-os a um processo de 

exposição que fatalmente produzirá a sua desaparição como objectos ligados a situações e significados 

concretos” 

Alexandre Alves Costa in  “O Património entre a Aposta Arriscada e a Confidência Nascida da Intimidade” – JA, nº 213, pág. 

11  - À la Recherche du Temps Perdu – Novembro/Dezembro 2003 

 

 Voltando novamente ao circuito expositivo patente no Museu, deverão as peças ou obras de 

arte subordinarem-se ao edifício, ou o edifício às peças? Considerando os discursos museológicos 

contemporâneos ou a museografia moderna, a caixa branca é o que melhor serve como suporte das 

exposições?  

 São muitas mais as questões inerentes a esta problemática do património, sobre 

intervenções em edifícios antigos. Desde a segunda metade do século XVIII que se debatem as 

teorias sobre estes assuntos, coincidindo com a febre do coleccionismo e da criação de Museus, o 

aparecimento da arqueologia, da estética e a cultura do restauro de monumentos. Só no inicio do 
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século XX é que se verificou uma mudança geral no entendimento do museu enquanto espaço de 

coleccionismo, que vem conduzir a uma busca de novas concepções formais e conceptuais, como 

são exemplos os já referidos museus Guggenheim e de Arte Ocidental. Talvez, a resposta a estas 

questões esteja no meio-termo, desde que, com a intervenção, exista uma vontade de melhorar e 

regenerar o espaço urbano e os edifícios com valores a preservar.   

 

 “A questão mais séria que se põe neste contexto é, talvez, a de saber até que ponto o totalitarismo 

patrimonial não esconde uma utopia ou uma demagogia da continuidade – da vida, da cidade, da memória – 

que é, paradoxalmente, acompanhada pela liquidação quase sistemática da potência evocativa dos restos do 

passado.”  

Alexandre Alves Costa in  “O Património entre a Aposta Arriscada e a Confidência Nascida da Intimidade” – JA, nº 213, pág. 

7  - À la Recherche du Temps Perdu – Novembro/Dezembro 2003 
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2.3.  A Ampliação e a Reestruturação.  

 Nos capítulos anteriores, foram já apontadas algumas questões subjacentes ao trabalho de 

projecto, que visão sustentar e conduzir à proposta de ampliação e reestruturação apresentada, no 

sentido que vincularam decisões primordiais para o desenvolvimento. Este capítulo visa explicar o 

trabalho de projecto, numa lógica mais descritiva e objectiva.  

 

A.  O trabalho de projecto desenvolvido, não surge da continuidade de uma proposta urbana. Focou-

se directamente no núcleo do Museu e na sua envolvente próxima. Houve porém, uma análise mais 

abrangente sobre as potencialidades do lugar, as que pudessem coadunar-se com o programa 

museológico a propor. Sucintamente, o local de intervenção localiza-se junto a um grande pólo 

Universitário, a um grande jardim público da cidade e também está muito próximo dos principais 

eixos de entrada e saída da cidade, consequentemente bem servido por redes de transportes 

públicos o que, no conjunto, faz gerar grandes núcleo de fluxos de peões, que passam "à porta" do 

Museu. Assim, além do trabalho desenvolvido sobre a proposta de Ampliação e Reestruturação do 

Museu da Cidade, poderia ter sido interessante e relevante estruturar esta proposta no contexto de 

um projecto urbano, propondo a redefinição e melhoria do desenho do topo norte do Campo 

Grande, onde poder-se-ia instalar através de um grande investimento, um pólo Museológico, que 

poderia oferecer infra-estruturas de outra dimensão, como uma grande biblioteca, uma arqueoteca, 

um centro de investigação equipado com laboratórios e muitos outros serviços destinados à 

divulgação e estudos sobre a cidade de Lisboa. Esta vontade programática acarretava um 

desenvolvimento de trabalho moroso e mais adequado ao programa proposto para desenvolver no 

primeiro semestre da disciplina de Projecto. Assim, o presente trabalho teve de ser balizado noutros 

parâmetros, mais adequados à escala do edifício, tendo sido considerado como terreno livre 

disponível o que está configurado nas figuras 9 e 10. 

 

B.  O edifício proposto para  a ampliação do Museu, ocupa os limites a nascente do jardim da mata 

e o terreno vazio a Sul do núcleo museológico. A entrada principal, através do palácio foi preservada 

embora tenha sido criada uma outra, do lado sul, que serve o auditório, biblioteca, sala polivalente 

e, opcionalmente, permite também a entrada nas exposições. A volumetria que caracteriza o 

edifício, pode ser desdobrada em três troços distintos: 

O volume em “L”, dentro do jardim da mata, é discreto e ausente, pois esconde-se entre muros, que 

fazem a frente do jardim e da rua. O muro pertence do jardim pretende uma leitura contínua, 



apenas interrompendo onde nascem os acessos ao interior, espaços de transição em rampa, que 

transportam o visitante até uma cota ligeiramente inferior, quer pelo interesse sensorial de 

submergir aos jardins e de entrar noutro domínio, quer pela necessidade de manter a cota de 

referência do muro exterior pré-existente. São três as entradas possíveis, alinhadas com os 

caminhos pedonais do exterior que partem do pátio do palácio. As duas primeiras, desembocam em 

dois átrios, de dimensão e caracterização idênticas. As coberturas destes espaços de entrada são 

os únicos elementos que se elevam acima dos muros e que sinalizam a existência de um espaço 

habitável no seu interior, contrastando pela materialidade que os constrói, distinta do muro branco. 

Estes elementos, evocam e anunciam os dois grandes volumes contentores localizados na frente sul 

do edifício. A terceira entrada desemboca no átrio maior do edifício, comum ao segundo troço, um 

volume em “I” justaposto ao anterior. O jardim da Mata, torna-se assim parte de um percurso, 

também ele visitável mas enquanto “espaço museológico aberto”. 

Os planos que constituem os muros dobram e continuam pelo edifício, que agora surge em dois 

pisos. O alçado norte acusa-se parcialmente, num plano atrás ao do muro, fazendo a frente do 

jardim de cerimónia onde o tema do canteiro realça a profundidade desejada e induz a um uso no 

interior. O alçado sul mostra-se integralmente, solto do muro, e é totalmente reconhecível, 

agarrando no entanto um plano evocativo ao muro que, enquanto funciona como brise solei,l 

esconde parte da fachada. 

Por último, dois grandes volumes contentores ocupam o terreno a sul, constituindo espaço público 

entre eles, pretendendo-se com eles representar uma ideia de contemporaneidade. Articulam-se 

com o volume intermédio e dependem dele para se manterem agregados ao conjunto, sendo a 

materialidade exterior destes dois volumes comum à das duas coberturas anteriormente referidas. 

 

C.  O conteúdo programático dos volumes é também distinto. Os dois que remetem para a ideia de 

contentor, tem no interior do primeiro (Oeste) o auditório e a sala polivalente, no segundo (este) a 

grande sala de exposições temporárias com os espaços técnicos indissociáveis. O corpo intermédio 

em “I”é o que mais inter-age com o exterior público, essencialmente do ponto de vista visual, 

através dos vãos propostos. O átrio de entrada, o foyer, as áreas de circulação e distribuição, a 

biblioteca, a cafetaria, etc., ocupam os dois pisos. O primeiro volume, em “L”, é ocupado 

exclusivamente pela totalidade das salas da exposição permanente e átrios polivalentes, com os 

respectivos núcleos técnicos de apoio.  
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D.  Relativamente à envolvente próxima, o edifico da faculdade C8, da autoria do Arq. Gonçalo 

Byrne, construído sobre uma plataforma elevada da cota da rua, tem uma escala desajustada da do 

recinto museológico, que lhe é agressivo e invasivo. Os volumes propostos, mais concretamente os 

dois contentores, tentam fazer uma transição de escala entre a frente marcada pela fachada 

principal do Museu, e o C8, com a preocupação destes não se sobreporem à cota de cumeeira do 

arranque dos telhados do palácio, pois tratam-se dos dois volumes mais altos de toda a proposta de 

ampliação. Assim, o alçado que constituí a frente de rua, permite a visualização das árvores altas do 

jardim e do C8 em pano de fundo, simultaneamente alinhando com o Palácio um plano, que procura 

reatar a malha urbana interrompida (embora distante) dos edifícios alinhados, que delimitam a 

frente de rua. 

 Ainda, o espaço público proposto, é desenhado de maneira a convidar os transeuntes a 

saírem do trajecto de rua principal e a encaminharem-se até à praça. O percurso é em rampa, que 

bifurca para dar entrada no Museu e na Faculdade de Ciências. O tema da água, existente no 

interior dos jardins è trazido para a praça proposta. O espelho d´àgua desenvolve-se encostado aos 

três lados do edifício, exceptuando o lado a poente, onde se localiza a entrada.  

 

E.  O principal tema de trabalho, explicito nos desenhos, foi lançado pela ideia do habitar por trás do 

muro. Em todo o edifício prevalece a espessura do muro, táctil e maciço, e o que se constrói por trás 

dele, visível ou não do exterior. Descobre-se um edifício dentro do muro, depois, mais adiante existe 

o edifício que espreita atrás do muro. Os contentores, revestidos numa modelação metálica, abrem 

de quando a quando, mostrando atrás escondidas as janelas e as portas que lhe dão acesso.  

As árvores que ocupam os pátios no interior do edifico, são também visíveis no exterior, mostrando 

apenas as suas copas. Estes pátios são os elementos que introduzem luz no edifício, e ao mesmo 

tempo levam o jardim além do limite marcado pelo muro interrompido, diluindo um pouco o edifício 

entre as copas das árvores.  

O muro é também o elemento unificador de todo o projecto. Por um lado os muros pré-existentes 

mais antigos prevalecem em diálogo com os novos propostos, que se desenrolam por todo o núcleo, 

envolvendo-o.  

F.   A diversidade programática do Museu, obriga a um cuidado na gestão dos fluxos ou públicos que 

se dirigem ao edifício, eventualmente com finalidades diferentes, pois o Museu não oferece 

somente espaços expositivos, mas outros já referidos . O percurso que se estabelece, após a 

entrada no palácio, é determinado pelo objectivo de visitar as exposições, e acontece através da 

articulação palácio, jardins e novo edifício. A entrada através da praça está focada no público que 



visita o núcleo Museológico para ir ao auditório, à biblioteca, à sala polivalente, à cafetaria ou 

mesmo ao contentor das exposições temporárias. Esta descrição do funcionamento do Museu, face 

às suas duas entradas públicas, é de alguma forma flexível pois o edifício permite fazer um circuito 

invertido. No entanto, o interessante é que, caso desejável, é possível encerrar todo o circuito 

expositivo, separando-o assim totalmente do resto do Museu.   

 

 

Fig. 16) Esquiço "Abertura nos muros"                     Fig. 17) Diagrama "Muros Tipo" 
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 3. CONCLUSÃO. 

 

1. Este trabalho foi inicialmente proposto, pelo estímulo de trabalhar o edifício público do 

Museu da Cidade, associado a uma pré-existência que introduzia, desde logo, a problemática de um 

crescimento contínuo do espólio e a necessidade emergente de uma ampliação, às quais veio 

juntar-se a problemática e o tema muito particular do património que, no contexto académico, foi 

muito pouco abordado nas disciplinas de projecto. Por outro lado, este exercício académico, fez 

pensar e reflectir em questões extremamente complexas, questões reais relacionadas com o 

espólio, com o património, com as enormes condicionantes subjacentes ao lugar/palácio, que 

normalmente não são introduzidas num programa típico mas que, neste trabalho em concreto fez 

todo o sentido trazer ao de cima e assumir como dados de trabalho. É exemplo o espólio que existe 

e que tem de ser re-acomodado, que está lá e que, como foi referido anteriormente, apresenta 

problemas de museografia, problemas de diálogo com o Palácio. Foram muitas as situações que 

foram surgindo ao longo deste processo, que demonstraram a complexidade que é a de intervir num 

espaço Museológico deste tipo, talvez mais vincadas e exigentes do que pensar um edifício novo, 

distante e sem se referenciar numa preexistência dotada de valores e significados importantes para 

a arquitectura e história de Lisboa. 

 

2. O Museu da Cidade, do tipo generalista, acarreta a necessidade de uma constante actualização, 

resultado do crescimento do espólio. Face ao tema da ampliação, colocam-se pertinentemente 

questões sobre o seu futuro, sobre qual o papel do núcleo do Campo Grande, actualmente limitado 

ao acto de um crescimento em contínuo, pelas condicionantes do lugar. A aplicação do conceito da 

polinucleação é, no momento, a estratégia que se persegue e que melhor parece adequar-se à 

situação. Como afirmou a directora Dr.ª Cristina Leite, na entrevista que deu às alunas, em anexo 

deste trabalho, o Museu deve “saltar para a cidade”, não sendo possível “ter tudo dentro de quatro 

paredes “. Partindo deste pressuposto, o da criação de núcleos, pode-se conceber estratégias 

quanto aos moldes do seu crescimento, que poderão ser rigorosamente delineadas e seguidas, mas 

a questão que permanece é: qual o futuro do Museu casa mãe, nesta dinâmica de polinucleação e 

de crescimento do espólio, que é uma estratégia recente, ainda em desenvolvimento? 

Eventualmente, e sem pensar em restrições financeiras, o núcleo museológico do Campo Grande, 

enquanto núcleo central, poderia desenvolver maior oferta programática, que lhe desse maior 

distinção face a outros núcleos. Um grande centro de pesquisa associada a uma boa biblioteca, que 

reunisse parte dos arquivos municipais espalhados pela cidade, laboratórios e centros de 



investigação. O topo norte do Campo Grande poderia ser requalificado, o seu coroamento melhor 

desenhado sob o pretexto desta edificação. 

 

3. Como foi anteriormente referido, muitos dos Museus da Cidade europeus ocupam edifícios de 

carácter palaciano, não tendo instalações construídas de raiz ou actualizadas. O novo edifício, 

resultado da ampliação, coloca a presença de uma nova identidade no Museu, demonstrando em 

simultâneo a inevitável evolução das concepções formais ao longo dos tempos, que se confrontam, 

numa tentativa de diálogo, mas que tendem a ganhar maior complexidade funcional e 

representativa do que a pré-existência. Nesta situação concreta, coloca-se ainda a questão da 

preservação do Palácio e Jardins, das suas ambiências, pelos seus valores. Assim sendo deve 

concluir-se que a melhor abordagem formal para o novo edifício é uma que seja discreta, que não se 

sobreponha à leitura da arquitectura do Palácio, que não interfira com as relações visuais entre o 

edifício e os jardins?  

 

 Assim, pensar a ampliação de um museu como o Museu da Cidade de Lisboa, obriga sempre 

à revisão dos conteúdos da pré-existência. Na proposta projectual, considerar a reestruturação 

programática do recinto museológico, pensando os valores patrimoniais, arquitectónicos e 

paisagísticos inerentes, tornou-se uma evidência.  
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I. Entrevistas 

 

I.I. Entrevista ao Ex-Chefe de Divisão do Musue, Arq. Paulo Pereira: 19 de Março de 

2010; 12:30h 

 

 "Historiador de Arte, Paulo Pereira é licenciado em História pela Faculdade de Letras 

de Lisboa (UCL) e Mestre em História de Arte pela Universidade Nova de Lisboa. É autor de diversas 

obras relativas à história da arte portuguesa, entre as quais A Obra Silvestre e a Esfera do Rei, 

galardoada com o prémio D. João de Castro 1991. Foi Chefe da Divisão de Museus da Câmara 

Municipal de Lisboa e Vice-Presidente do Instituto Português do Património Arquitectónico entre 

1995 e 2003. É actualmente professor da Faculdade de Arquitectura de Lisboa. " 

in http://www.wook.pt/authors/detail/id/33578 

 

Alunas: 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.)? 

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 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 melhor seria fazer um espaço de raiz para o Museu da Cidade, onde todas a 
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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 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, 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 
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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, 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 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 
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estão em reserva, que pertenciam à Câmara e que agora são espólio. Maquetas inclusivamente de alguns 

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 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. 

 

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.  
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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. 

 

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 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, 
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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, 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 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 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. 
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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, 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. 

 

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 
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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 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. 



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. 

  

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 
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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. 

  





69 
 

  I.II. Entrevista à Directora do Museu, Dra. Cristina Leite: 25 de Março de 2010; 10h 

 

 Licenciada em História (FL da Universidade de Lisboa), Mestrado em História de Arte 

(FCSH da Universidade Nova de Lisboa), Pós Graduação em Conservador de Museus (IEFP/APOM – 

Escolas de Belas Artes de Lisboa). Actualmente conservadora de Museus desde 1984 na Câmara Municipal 

de Lisboa. 

 

Alunas: 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 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 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. 
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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 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 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 intervenção, nas duas salas 
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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 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 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.  
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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? 

 

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 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 há 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. 

 

 

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.  
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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 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.  

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 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 
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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, 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. 

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 
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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. 

 

 

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 acabam 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.  

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 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 
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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 eestar 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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II. Levantamento Programático 
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Adalberto Dias _ Projectos

LEGENDA

01

02

03

04

07

11

Apoios em PVC.

Cunha de forma/escoamento em madeira tratada.

Membrana impermeável em PVC reforçada e soldada a quente 

Caleira em chapa de zinco.

VM ZINC® Compact roof 4,3 cm, acabamento em cobre 0,7m,estanhado com fita
assentes em apoios pontuais de plástico reguláveis.

Isolamento térmico em lã de rocha, com 4 cm de espessura 

08

09

10

Chapa de OSB 22mm.05

Remate em madeira tratada06

Fotomontagens

Perfil metálico tubular, secção quadrangular, 200X160 mm

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
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Perspectiva: Interior do átrio polivalente

PV1

Materialidade

Painel em cobre, estanhado com fita de cobre com patine cinzento mate,

dimenões 2,70x1,20cm.

Afizelia, tom vermelho amarelado, tábias com 2,45x0,20cm

Caleira exterior em pedra, pré-existente no recinto dos jardins.

Pavimento d´época de algumas salas do piso nobre do Palácio.

Estereotomia referência para o pavimento em madeira.
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.DIAGRAMAS CONCEPTUAIS .DIAGRAMAS USOS

Ligações ao núcleo (transições)

Núcleo (jardim da Mata)

Circuíto Exposição Permanente

Circuíto Exposição Temporária

.  REFERÊNCIA CONCEPTUAL
CRESCIMENTO ILIMITADO - LE CORBUSIER

Ligações ao núcleo (Átrio)

Núcleo (Átrio)

Circuíto expositivo contínuo

.  ANALOGIA COM O CRESCIMENTO ILIMITADO

.ESQUIÇOS

Exposição Áreas Públicas Áreas Técnicas/Serviço Distribuição Acessos Verticais Pátios

.  PISO 0 .  PISO 1 . PISO 2 (Sotão do Palácio)

.  Referência a Exposições Temporárias/Instalações
em casas palacianas
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Estrutura Verde de Lisboa - Museu da Cidade

Museu inserido no corredor verde da Alta de Lisboa

Zona de Lazer - Ciclovias e Circuítos Pedonais, Parque Urbano

Evolução/Crescimento de Lisboa - Museu da Cidade

Proximidade aos principais eixos rodoviários

Localização sobre o eixo estruturante de expansão

Charneira da Cidade, vincada pela 2ª Circular

Implantação do Museu - Terreno Livre Proposto

1. Jardim de Buxo
2. Mata
3. Relvado
4. Pomar

5. Terreno Sul (Propriedade Fac. Ciências)
6.Terreno Poente (Interior do Jardim do Museu da Cidade)
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