
 

 

Faculdade de Belas-Artes fecha portas contra "a deslealdade" do Governo 
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O director da escola diz que havia negociações em curso para a ocupação de parte dos espaços do 
Convento de São Francisco e que foi surpreendido pelo anúncio da cedência ao Museu do Chiado. 

A direcção da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa encerrou na manhã desta quinta-
feira as suas portas, em protesto contra a cedência dos espaços do Convento de São Francisco para o 
alargamento de “apenas” o Museu do Chiado. Um acto que “consubstancia deslealdade”, acusa o 
director Luís Jorge Gonçalves, que afirma que o que vinha a ser negociado com a Secretaria de Estado 
da Cultura e os ministérios da Administração Interna e das Finanças era a partilha das instalações entre 
o museu, a faculdade e a câmara de Lisboa. 

Na origem da indignação do director da faculdade está não só a cedência, em si, mas também “a forma 
desleal, secreta”, como alegadamente foi preparado o protocolo entre os representantes do Governo, 
assinado esta quarta-feira. 

Segundo disse ao PÚBLICO, após “uma fase de negociações intensas, que culminou com um acerto 
quanto à divisão de espaços do convento anteriormente ocupados pela Polícia de Segurança Pública e 
pelo Governo Civil, no Verão”, "todos os pedidos de informação dirigidos pela direcção da faculdade 
aos responsáveis do Governo ficaram sem resposta". “Até que, ontem, sou surpreendido pela notícia 
do PÚBLICO – é inaceitável”, protestou Luís Jorge Gonçalves. 

Em reacção às críticas, a Secretaria de Estado da Cultura defendeu, através do gabinete de imprensa, 
que “a ampliação da área ocupada” no convento pelo museu “em nada prejudica as pretensões da 
Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, antes responde a uma expectativa de décadas da 
área da cultura”. Contudo, escusou-se a prestar quaisquer outros esclarecimentos. 

Para as 15h desta quinta-feira está prevista uma concentração de alunos e funcionários às portas da 
faculdade. A escola reabre amanhã. “As aulas têm de ser retomadas, mas os protestos vão prosseguir, 
em princípio através da intervenção artística”, informou o director da faculdade, que diz querer 
acreditar que, “apesar de tudo, está a lidar com pessoas de bem” e que “será possível garantir, ainda, a 
cedência de espaço para a expansão da Faculdade de Belas-Artes, que é essencial ao seu 
funcionamento”. “Trazemos dois mil alunos diariamente ao centro de Lisboa, promovemos 
exposições, congressos e poderemos fazer ainda mais”, justificou, sublinhando que a ocupação do 
novo espaço "também é necessária por razões de segurança, já que neste momento o [actual] edifício 
conta com apenas uma saída de emergência". 

Na terça-feira, em declarações ao PÚBLICO, o actual secretário de Estado da Cultura, Jorge Barreto 
Xavier, disse querer garantir (com o protocolo que iria assinar com os seus colegas dos ministérios das 
Finanças e Administração Interna) a ampliação do Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC) 
– Museu do Chiado. Adiantou, nomeadamente, que o museu vai ocupar novos espaços em vários 
andares do edifício do convento, ganhando 3300 metros quadrados e uma “entrada monumental” com 
uma grande escadaria, a que anteriormente pertencia ao Governo Civil, ali bem próxima do largo do 
Teatro Nacional de São Carlos. 

“Não é só espaço que o museu vai ganhar, mas uma outra relação com a cidade através da entrada 
nobre”, disse Barreto Xavier. “Vamos finalmente ter um Museu do Chiado com a dimensão que ele 
precisa para trabalhar”, dando-lhe a “visibilidade que merece como museu nacional que é”, sublinhou. 


