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PATRIMÓNIO

O museu dos Coches 
esteve mais 
de dois anos 
à espera deste dia

A
ndava devagar, como quem 

passeia, parando muitas 

vezes para dar autógrafos e 

tirar fotografi as com alunos 

de Arquitectura. Desaparecia 

de vez em quando e, ao 

regressar, voltava a procurar um 

detalhe que lhe permitisse falar da 

relação do museu com a envolvente: 

os jardins, os palácios e outros 

monumentos, o Tejo e o casario da 

Rua da Junqueira, com as traseiras 

viradas para a praça que desenhou. 

“Privilégio. Um grande privilégio esse 

lugar”, dizia Paulo Mendes da Rocha 

em Março de 2013, quando o novo 

Museu Nacional dos Coches, que é 

hoje inaugurado, abriu para uma rara 

visita, com as galerias ainda vazias.

Nessa altura o arquitecto brasileiro 

e o português Ricardo Bak Gordon, 

que com ele projectou o museu, pe-

diam a todos que fi zessem um exer-

cício — o de imaginar os coches na-

quelas enormes galerias de paredes 

brancas e chão de betão. Hoje, ainda 

que as viaturas já ocupem o seu espa-

ço devido, é preciso fazer outro — o de 

imaginar que a museografi a concebi-

da por Mendes da Rocha e pelo arqui-

tecto português Nuno Sampaio está 

completa, com grandes projecções 

nas paredes que evocam a relação dos 

coches com o cinema (o Pritzker bra-

sileiro sempre falou nela, a partir do 

Casanova de Ettore Scola), com ins-

talações sonoras que reproduzem o 

barulho das rodas na gravilha, e toda 

a informação adicional em painéis di-

gitais interactivos que permitem olhar 

para o interior destas jóias construí-

das entre os séculos XVI e XIX e co-

nhecer melhor o seu contexto.

É que, depois de mais de dois anos 

de intensa polémica, em que esteve 

fechado, o edifício composto por dois 

corpos, um expositivo e outro anexo, 

confi ado ao auditório e a serviços, vai 

ser inaugurado praticamente como 

estava no fi nal de 2012, quando foi 

dado por concluído (a obra só foi 

ofi cialmente entregue no início do 

ano seguinte). A colecção já lá está, 

é certo, mas, além da museografi a, 

que estará instalada até ao fi m do ano, 

falta-lhe a passagem pedonal e ciclá-

vel sobre a linha do comboio e a Ave-

nida da Índia — que, a partir de Junho 

de 2016, deverá ligar o novo conjunto 

arquitectónico ao rio —, a cafetaria e o 

restaurante, já construídos mas ainda 

vazios. Prevê-se que estejam a funcio-

nar no “último trimestre deste ano”, 

garante João Póvoas, do gabinete do 

secretário de Estado da Cultura, escla-

recendo que amanhã, dia da abertura 

ao público, estará em funcionamento 

uma gelataria e um espaço de restau-

ração provisório, com produtos por-

tugueses, na praça do museu. A sala 

de exposições temporárias também 

estará, por enquanto, vazia, porque 

“neste momento importa dar desta-

que à exposição permanente”.

Esta sala, cuja programação depen-

derá, como é natural, da aprovação 

da equipa técnica do museu, que con-

tinuará a ser dirigido por Silvana Bes-

sone, pelo menos até Março de 2018, 

é um dos elementos a ter em conta no 

novo plano de gestão, do qual ainda 

pouco se sabe. O espaço poderá vir 

a ser ocupado por privados, assim 

como o auditório e a praça, “intros-

pectiva, resguardada, intimista”, se-

gundo Bak Gordon, marcada por um 

edifício principal que “não tem frente 

nem verso”.  

A qualidade do projecto de arqui-

tectura é algo que o secretário de Es-

defi ne esta abertura como “um acto 

da campanha eleitoral que já estamos 

a viver” (ver texto na pág. 48). Para 

Barreto Xavier, tudo se resumiu a uma 

questão de dinheiro, ou à falta dele.

Previsões “conservadoras”
Falando na conferência de imprensa 

de 11 de Maio, o secretário de Estado 

reconheceu os atrasos, atribuindo-

os à necessidade de conter despesas, 

sobretudo em 2013, e à inexistência 

de um modelo de gestão exequível, 

capaz de viabilizar um museu cujos 

custos de funcionamento previstos 

rondavam, de início, os 3,5 milhões de 

euros/ano, um aumento extremamen-

te signifi cativo se levarmos em conta 

que, em 2014, último ano em que o 

museu funcionou no antigo picadeiro 

do Palácio de Belém, se fi caram pelos 

950 mil, mais de metade dos quais 

assegurados por receitas próprias.

Hoje, e afi nada que está a estratégia 

de gestão, segundo Barreto Xavier, a 

previsão para o funcionamento des-

ceu para os 2,7 milhões/ano, uma 

redução que fi ca a dever-se, em par-

te, a uma diminuição do número de 

funcionários a contratar para o novo 

museu — as primeiras contas foram 

Muitas críticas e sobretudo muitos atrasos. Por trás de tudo, 
a falta de dinheiro. O museu desenhado por Paulo Mendes 
da Rocha é inaugurado hoje, mas só amanhã se poderá saber, 
como diz o arquitecto brasileiro, “se o povo gosta”

Lucinda Canelas
tado da Cultura, Jorge Barreto Xavier, 

nunca pôs em causa, chegando a de-

fender que um museu de Mendes da 

Rocha em Lisboa era um “activo” a 

levar em conta. E isto, mesmo sendo 

sempre muito crítico da opção do Go-

verno socialista de José Sócrates de 

aplicar as contrapartidas da constru-

ção do Casino de Lisboa numa nova 

casa para os Coches.

A arquitectura é, aliás, o que o le-

va a inaugurar hoje um museu que 

já está pronto há mais de dois anos: 

“Já esperámos muito e esperar mais 

não se justifi cava. O novo museu, já 

o disse, é como a Casa da Música ou 

o Museu de Serralves — o exercício 

da arquitectura e o discurso da arqui-

tectura são muito relevantes”, disse 

Barreto Xavier há quase duas sema-

nas, na conferência em que a obra foi 

apresentada aos jornalistas. Se assim 

é, fi ca a pergunta: “Porquê agora?”

Barreto Xavier rejeita qualquer lei-

tura que associe o timing desta inau-

guração às legislativas que se apro-

ximam. Uma leitura que é feita, por 

exemplo, pela historiadora de arte 

Raquel Henriques da Silva, que nos 

últimos anos tem sido uma das vozes 

mais activas contra o novo museu, que 
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feitas prevendo um acréscimo de 56 

pessoas, e apenas 30 foram incorpo-

radas na equipa, que passa a contar 

com 62 elementos nos dois pólos (no-

vo edifício e picadeiro do séc. XVIII).

Barreto Xavier preferiu não dar 

pormenores sobre o modelo para o 

museu, mas garantiu que terá grande 

participação de privados, com a res-

tauração, loja e aluguer de espaços 

para exposições, concertos, confe-

rências e outras iniciativas como im-

portantes fontes de receita, além da 

bilheteira. A participação do Estado 

no funcionamento deverá ser a mes-

ma que tinha no antigo museu (cerca 

de 400 mil euros), esperando o se-

cretário de Estado uma contribuição 

privada na ordem dos 2,3 milhões. 

Receitas que admite virem a aumen-

tar progressivamente.

Até que a museografi a esteja instala-

da, o bilhete para o novo edifício cus-

tará seis euros, sendo a entrada con-

junta oito (com o Picadeiro). Depois 

da exposição completa, entrar na casa 

de Mendes da Rocha passará a custar 

oito euros (dez, para os dois pólos).

As previsões de visitantes — 350 

mil/ano, o mesmo número que o 

museu teve em 1998, ano excepcio-

DANIEL ROCHA

Fim-de-semana 
de entrada grátis

C
om toda a pompa e 
circunstância. Vai ser 
assim a inauguração hoje, 
às 18h, que contará com 

a presença do Presidente 
da República e do primeiro-
ministro, além do secretário de 
Estado da Cultura. Passadas 
as formalidades da abertura, o 
fim-de-semana será de festa. 
No sábado e no domingo a 
entrada é grátis. Amanhã, dia 
em que se comemoram os 110 
anos de história do museu, as 
visitas começam às 10h. Uma 
hora depois, há concentração 
da Charanga a Cavalo da GNR 
e de carruagens da Associação 
de Atrelagens, entre o museu 
e o Jardim Vasco da Gama, 
onde, às 15h , há uma exibição 
da Escola Portuguesa de Arte 
Equestre. O museu fecha às 
18h. No domingo, o horário é o 
mesmo.

O novo conjunto 
arquitectónico é 
composto por dois 
corpos: o edifício 
principal; e o anexo 
(na foto), onde está 
o auditório, a biblioteca 
e o restaurante

nal para o turismo em Lisboa por cau-

sa da Exposição dos Oceanos — são 

“conservadoras”, admite o secretário 

de Estado da Cultura, mas permitem 

um exercício mais realista do que as 

que apontavam, logo em 2009, para 

um milhão de visitantes, “número 

fantasma” que começou a circular, 

ou, já em 2013, para os 600 mil (em 

2014 foram 207 mil os que entraram 

no antigo picadeiro).

Independentemente do número, 

não é difícil imaginar a praça cheia de 

movimento, com turistas em passeio 

ou nas esplanadas. É verdade que os 

Coches terão de disputar atenções 

com o Mosteiro dos Jerónimos, a 

Torre de Belém e outros museus cir-

cundantes, mas também é verdade 

que terão a seu favor dois importantes 

trunfos: uma das melhores colecções 

do mundo no género; e um edifício 

desenhado por um dos mais impor-

tantes arquitectos brasileiros.

O edifício principal, que com seis 

mil metros quadrados de galerias qua-

se triplica a área expositiva do antigo 

museu, é dominado por duas grandes 

naves de 135x20 metros, números re-

dondos, onde a disposição dos coches 

obedece a uma ordem cronológica. O 

Governo de Sócrates, viesse a anun-

ciar o projecto do novo museu, que 

queria ver inaugurado no centenário 

da República, em 2010. Falhou a data 

por cinco anos.

Desde que o arquitecto brasileiro 

começou a dedicar-se ao projecto, há 

sete anos, até à abertura das portas, 

muito se disse e escreveu sobre o mu-

seu. Por vezes a partir de posições ex-

tremadas, quase sempre negativas.

O líder socialista António Costa, 

então presidente da Câmara de Lis-

boa, chegou a defender que um novo 

edifício para os Coches era “desne-

cessário” e nunca escondeu que pre-

feria ver as contrapartidas do casino 

aplicadas no Museu das Descobertas 

e no centro de cultura africana, que 

não chegaram a avançar.

Outro dirigente político que sem-

pre manifestou as suas reservas foi o 

actual secretário de Estado da Cultu-

ra. Barreto Xavier afi rmou diversas 

vezes, pelo menos uma delas no Par-

lamento, em Outubro de 2013, que 

optar por reinstalar os Coches tinha 

sido um erro e que, num clima de 

contenção orçamental, o projecto não 

era “prioritário”. Em causa estava, 

lembrou, o custo geral da obra, que 

hoje se cifra em 40 milhões de euros 

e foi assegurado na quase totalidade 

pelas contrapartidas do casino, e as 

avultadas verbas que teriam de ser 

destinadas ao seu funcionamento.

Houve ainda um deputado da coli-

gação no Governo a chamar-lhe “ma-

mute branco” e o arqueólogo Luís Ra-

poso, à data presidente da secção por-

tuguesa do Conselho Internacional de 

Museus, classifi cou-o mesmo como 

um “erro colossal”. No meio da polé-

mica, e já com o edifício praticamente 

pronto, falou-se até da possibilidade 

de o vir a afectar a outro museu, algo 

nunca assumido publicamente.

Em Setembro do ano passado jun-

tou-se mais um dado ao já intricado 

folhetim — António Lamas assumiu 

a presidência do Centro Cultural de 

Belém com a dupla missão de gerir 

a casa e de criar um plano de gestão 

integrada para o eixo Belém-Ajuda. 

Os Coches, cuja abertura considerou 

desde logo “prioritária”, deverá ser 

um dos elementos deste documento 

que, segundo o gabinete do secretá-

rio de Estado da Cultura, tem Junho 

como prazo de entrega.

Hoje, na cerimónia de inauguração, 

Mendes da Rocha voltará a caminhar 

pelas grandes naves dos Coches. Mas, 

se quiser ver como reagem os por-

tugueses à casa que desenhou, terá 

de voltar no dia seguinte, quando o 

museu estiver, de facto e fi nalmente, 

aberto.

pé direito de 8,5 metros permitiu a 

instalação de passadiços superiores 

que dão ao visitante uma perspectiva 

aérea da colecção. Para já não pode 

comentar-se o efeito cenográfi co geral 

da museografi a, mas é seguro dizer 

que nela a iluminação terá um papel 

decisivo, já que a luz natural, por mo-

tivos de conservação, é muito diminu-

ta nas áreas de exposição. À vista es-

tarão 78 exemplares da colecção, um 

aumento face aos 55 que o picadeiro 

mostrava. O antigo museu deixava 

as viaturas do séc. XIX quase todas 

no Paço Ducal de Vila Viçosa, onde 

continuará a funcionar outro pólo do 

museu. Da vila alentejana foram agora 

transferidas para Lisboa 25 viaturas.

A nave sul do novo edifício faz uma 

viagem entre os séculos XVI e XVIII, 

começando no coche de Filipe II (fa-

bricado possivelmente no séc. XVI), 

em que o monarca viajou de Madrid 

a Lisboa em 1619, dois anos antes de 

morrer, e terminando naquele que 

é conhecido como o coche da mesa 

ou da troca das princesas, célebre 

episódio histórico na fronteira do 

Caia destinado a fortalecer as liga-

ções entre as casas reais portuguesa 

e espanhola. A galeria norte começa 

por apresentar um conjunto de via-

turas eclesiásticas, detém-se depois 

em cadeirinhas, liteiras e carros de 

passeio da burguesia, terminando 

com uma mala-posta de meados do 

séc. XIX, primeiro transporte público 

colectivo português, que levava dias 

a fazer a ligação Lisboa-Porto com 16 

passageiros, alguns no tejadilho. Nas 

duas naves, que formam uma espécie 

de hangar cuja dimensão é impossí-

vel ignorar, o contraste entre a apa-

rente simplicidade da arquitectura e 

a profusão decorativa dos coches é 

evidente. E diverte.

O edifício anexo — auditório, biblio-

teca, restaurante e áreas administra-

tivas — tem uma relação completa-

mente diferente com a luz natural, 

abrindo os espaços ao exterior. Da 

grande janela do restaurante é pos-

sível “entrar” nos jardins do palácio 

presidencial, chegar ao Padrão dos 

Descobrimentos ou acompanhar as 

fi las à porta dos Jerónimos.

Um longo processo
O projecto de um novo museu para 

os coches reais remonta aos anos 

90, quando Pedro Santana Lopes 

era secretário de Estado da Cultura 

e ordenou a compra dos terrenos das 

antigas Ofi cinas Gerais do Material do 

Exército, onde viria a ser construído 

o edifício de Mendes da Rocha. Foi 

preciso esperar até 2008 para que Ma-

nuel Pinho, ministro da Economia do 
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PATRIMÓNIO

“A
gora, o momento é de 

festa!” Paulo Mendes da 

Rocha sintetizou assim 

ao telefone a sua própria 

expectativa em relação 

à inauguração do novo 

edifício do Museu dos Coches, que 

abre ao público amanhã.

Foram mais de dois anos de es-

pera. Desde o início de 2013 que a 

grande nave está terminada. O seu 

destino é albergar a principal colec-

ção de coches no mundo. Mas os ta-

pumes permaneceram no lugar até 

há duas semanas, quando fi nalmente 

a Direcção-Geral do Património Cul-

tural autorizou a sua remoção. O pró-

prio arquitecto brasileiro desabafava 

em 2013, ao Jornal Arquitectos, órgão 

ofi cial da Ordem dos Arquitectos, ser 

“mais difícil retirar os tapumes do 

que iniciar a obra”. Hoje, fi nalmente 

livre o terreno de qualquer empeci-

lho, percebe-se a ansiedade. A sua 

presença obstruía uma leitura mais 

justa do novo lugar e principalmente 

estorvava a urbanidade que o projec-

to desde o início prometia.

O projecto começou por ser dese-

nhado em São Paulo em 2008. Para 

Paulo Mendes da Rocha, resumia-se 

“à ideia de transformar um lugar que 

em si já era belíssimo”. A equipa pro-

jectista incluía o colectivo paulista 

MMBB (Fernando de Mello e Fran-

co, Marta Moreira e Milton Braga), o 

escritório português de Ricardo Bak 

Gordon, e o engenheiro Rui Furtado, 

responsável pelos cálculos estrutu-

rais de obras portuguesas signifi ca-

tivas, como o estádio de Braga, de 

Eduardo Souto de Moura. Para o pro-

jecto expositivo seria ainda contrata-

do o arquitecto Nuno Sampaio.

Na opinião de Ricardo Bak Gordon, 

“o que acontece ali, no primeiro ges-

to, é que há um estudo crítico do lu-

gar”. A primeira maquete pública do 

museu mostrava então uma grande 

nave de 150 metros de cumprimento 

por 54 de largura, elevada sobre pi-

lares de secção circular; um edifício 

anexo, de cerca de 45 metros de la-

do, estruturalmente mais expressivo; 

uma passadeira aérea pedonal sobre 

a via férrea; e um silo automóvel de 

forma cilíndrica, junto à margem do 

rio. O conjunto actual comporta os 

dois edifícios iniciais, ainda que a 

grande nave tenha sido reduzida cer-

ca de 24 metros no comprimento e 

seis na largura. Manteve-se a passare-

la superior, cuja obra foi recentemen-

te adjudicada, e desistiu-se do silo.

A inauguração será realizada sem 

que o projecto expositivo tenha sido 

implementado. Consequentemen-

te, os visitantes terão oportunidade 

de confrontar os coches barrocos 

e românticos, fabricados entre os 

séculos XVIII e XIX, com o espaço 

da grande nave. O objectivo, desde 

o início, era encontrar o melhor 

A obra evoca a arquitectura dos anos 50 e 60 de S. Paulo, no Brasil, e o princípio político de que o chão da cidade deve ser contínuo, público 

BRUNO SIMÕES CASTANHEIRA

Ana Vaz Milheiro

Não podia ser desenhado por um europeu

O novo edifício do Museu dos Coches traz para a zona simbólica de Belém, em Lisboa, uma maneira 
de fazer arquitectura com sabor paulista. Elevado sobre colunas, celebra o chão da cidade

“relicário” possível para aqueles 

objectos. Bak Gordon confi rma que 

existiu uma vontade em criar um 

espaço que amparasse e preservas-

se esses “carros extraordinários”, 

como se permanecessem “dentro 

de um estojo”.

Acede-se ao museu pelo piso tér-

reo, através de dois elevadores, cada 

um com capacidade para 75 utiliza-

dores, que conduzem os visitantes 

ao piso superior, onde se localiza o 

núcleo museológico central. As duas 

salas principais, com 18 metros de 

largura e 8,50 metros de pé-direito, 

ocupam toda a extensão longitu-

dinal do edifício principal. Sala de 

mostras temporárias, biblioteca, ser-

viços educativos, ofi cinas de restau-

Reidy projectou em 1954 para a baía 

de Guanabara: a mesma implanta-

ção junto à água; a mesma amplitude 

de espaço interior que intensifi ca a 

continuidade espacial com o chão 

da cidade. Em Lisboa, no interior 

do novo Museu dos Coches, dá-se a 

ilusão de que o espaço público pros-

segue, ainda que agora num plano 

elevado. A paisagem urbana ganha 

enquadramentos panorâmicos: do 

restaurante avistam-se os socalcos do 

palácio de Belém, subitamente em 

continuidade perspectiva; dos vãos 

da nave enfrenta-se a outra borda 

do Tejo. É uma geografi a construí-

da também com a margem sul, lei-

tura que Mendes da Rocha procura 

intensifi car.

ro e uma “lanchonete”, ou cafetaria 

popular, completam o programa, 

distribuindo-se pelos dois pisos. No 

anexo, restaurante e serviços admi-

nistrativos, e um auditório no tér-

reo reforçam as valências do novo 

museu. A implantação em L, que os 

dois edifícios confi guram entre si, 

favorece a formação de um pátio in-

terior, simultaneamente acolhedor 

e urbano. A permeabilidade do pi-

so térreo celebra o chão da cidade e 

cria diferentes escalas de uso. Parte 

da complexidade do novo conjunto 

joga-se exactamente aí.

É difícil não reconhecer aqui uma 

matriz de espaço museológico que 

recua ao Museu de Arte Moderna, do 

Rio de Janeiro, que Aff onso Eduardo c
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Ricardo Bak Gordon, em cujo escri-

tório de Lisboa o projecto foi desen-

volvido, explica esta abordagem em 

macroescala privilegiada por Mendes 

da Rocha: “No início do projecto, aos 

olhos do arquitecto, e suponho que 

de todos nós, levantava-se a ques-

tão do programa e do lugar. Paulo 

Mendes da Rocha olhou com uma 

distância crítica, que permitiu ava-

liar o conjunto urbanístico, cultural 

e arquitectónico de Belém enquanto 

uma unidade; um território rectangu-

lar em frente às águas e que teve até 

hoje o seu extremo nascente incom-

pleto, excluído da própria vivência 

do espaço público.” O projecto nasce 

portanto com o desígnio de rematar 

um tecido urbano, mais claramente 

de esclarecer a relação entre a anti-

ga linha de praia, que corresponde 

à Rua da Junqueira, e os aterros que 

criaram a actual paisagem.

Mas o modo como isso é proposto 

escapa, na opinião de Bak Gordon, 

a uma matriz “europeia”. Há uma 

inscrição infra-estrutural que se re-

produz na forma como resiste à frag-

mentação da envolvente, esboçando 

a ideia de gesto. Evoca-se aqui a tradi-

ção da arquitectura paulista, os mes-

tres modernos dos anos 50 e 60 do 

século passado, principalmente João 

Vilanova Artigas. É uma postura polí-

tica que se repercute no desenho de 

arquitectura. “E que princípios são 

esses? Um deles, claramente, é o de 

que o chão da cidade é um espaço 

contínuo, público, social, que não 

pode ser, nem deve ser limitado, blo-

queado, ou sectorizado. A partir daí 

surge a ideia de levantar os espaços 

programáticos do chão.” Conquista-

da esta etapa, Bak Gordon conclui: 

“Se se levanta o edifício do chão — 

contrariando-se as leis da física — , en-

tão a estrutura ganha um papel fun-

dacional nas opções arquitectónicas. 

E daqui para a frente continuamos a 

construir um discurso em que Arte, 

Ciência e Técnica estão presentes, 

naquilo que é a resposta que as solu-

ções arquitectónicas oferecem para 

ampliar as virtudes do lugar.”

Consequentemente, o novo museu 

não podia, em absoluto, “ser dese-

nhado por um arquitecto europeu”. 

Esta é uma evidência que faz desta 

obra a peça que faltava no espaço 

simbólico do conjunto monumen-

tal de Belém, redireccionando nova-

mente a atenção daquele lugar para o 

Atlântico. A Paulo Mendes da Rocha, 

aliás, agrada-lhe a ideia de o edifício 

retomar “uma perspectiva Portugal 

Brasil”, e disso também nos falou a 

partir de São Paulo.

Cabe assim, ao falar do Museu dos 

Coches, celebrar territórios novos, 

em construção, que desafi am per-

manentemente os limites da técnica, 

um substituto afectivo do passado. 

A cultura arquitectónica brasileira, 

na qual o edifício se inscreve com 

naturalidade, é uma continuidade 

da arquitectura moderna na medi-

da em que esbate o tempo histórico. 

A forma moderna do museu inter-

pela os diferentes estratos históri-

cos da cidade naquele lugar espe-

cifi co: do mosteiro manuelino dos 

Jerónimos, ao palácio neoclássico 

presidencial; do museu da Marinha 

ao Centro Cultural de Belém. Obra 

progressista, o Museu dos Coches 

é uma importação do “mundo no-

vo”: auto-sufi ciente, brutal, belíssi-

ma ela mesma. E é também a mais 

importante obra de arquitectura de 

Paulo Mendes da Rocha construída 

na Europa. Sem dúvida, que vai ser 

bonita a festa, pá. 

PATRIMÓNIO

DANIEL ROCHA

O espaço foi concebido como “um estojo” para guardar os coches

Crítica de arquitectura



  Tiragem: 36557

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 7

  Cores: Cor

  Área: 10,70 x 25,87 cm²

  Corte: 5 de 6ID: 59386034 22-05-2015

N
as vésperas da inaugura-

ção do museu, o arquitec-

to brasileiro Paulo Mendes 

da Rocha tem um programa 

cheio em Lisboa: foi-lhe atri-

buído o grau de doutor hono-

ris causa pela Universidade de Lisboa 

e o arquitecto ofi cializou a entrega 

do projecto do Museu dos Coches 

em Lisboa à Casa da Arquitectura 

em Matosinhos.

Foi na quarta-feira à tarde que 

Mendes da Rocha esteve no salão 

nobre do Instituto Superior Técni-

co, em Lisboa, onde confessou uma 

“profunda emoção” pela distinção, 

dedicando-a à memória do seu pai, 

um engenheiro que seguiu a tradi-

ção da família. Disse que o título e a 

cerimónia “aproximam duas gran-

des universidades da nossa língua, a 

Universidade de São Paulo [onde foi 

professor] e a Universidade de Lis-

boa”. “Mais uma vez estamos juntos, 

Portugal e Brasil.”

A arquitecta Ana Tostões fez as 

honras apresentando o homenage-

ado e amigo: “É um dia de júbilo, 

porque se celebra a arquitectura do 

mundo, da lusofonia e da cultura 

ibero-americana.” Tostões lembrou 

que após se formar em 1954 na Facul-

dade de Arquitectura e Urbanismo 

da Universidade Presbiteriana Ma-

ckenzie, de São Paulo, Mendes da 

Rocha venceu, três anos depois, o 

concurso nacional para o Ginásio do 

Clube Paulistano, “com uma propos-

ta estruturalmente audaciosa, reu-

nindo betão e cabos de aço, aliando 

rigor de concepção e fl uidez espacial, 

requalifi cando ao mesmo tempo a 

ideia de espaço público que é trazido 

ao interior do edifício”. O projecto 

foi premiado na Bienal de São Paulo 

em 1961, dando início a uma carrei-

ra profi ssional “que, apesar de per-

turbada em parte pelas vicissitudes 

da política ditatorial militar que se 

instala no país nos anos 60, nunca 

chega de facto a ser travada”.

Vence novo concurso nacional, 

em 1970, para construir o Pavilhão 

do Brasil na Feira Internacional de 

Osaka. Ana Tostões falou ainda de um 

dos projectos mais conhecidos do ar-

“Lisboa fica com o museu 
mas a genialidade 
vai para Matosinhos”

quitecto brasileiro, a reabilitação da 

Pinacoteca de São Paulo (1993-1998), 

em que “nada é modifi cado mas tu-

do é transformado”. Mendes cobriu 

três pátios internos e fez os visitan-

tes percorrerem o espaço através de 

pontes de ferro. A professora do Téc-

nico destacou ainda o projecto para 

o Centro Cultural Fiesp (1997-1998), 

onde Mendes da Rocha fez uma in-

tervenção numa torre dos anos 1960, 

remodelando os acessos, “através de 

criteriosas demolições”, e libertando 

uma ampla área “tornada domínio 

público”. Tostões classifi cou como 

“uma pequena obra-prima” a Capela 

de São Pedro em Campos de Jordão.

Na sede da Ordem dos Arquitec-

tos, também em Lisboa, o arquitecto 

doou, noutra cerimónia pública ao 

fi nal da tarde do mesmo dia, o pro-

jecto do Museu dos Coches à Casa da 

Arquitectura de Matosinhos, nomea-

damente desenhos, esquissos e ma-

quetas. Guilherme Pinto, presidente 

da Câmara de Matosinhos, e por ine-

rência da Casa da Arquitectura, ironi-

zou: “Lisboa fi ca com o museu, mas a 

genialidade vai para Matosinhos para 

a Casa da Arquitectura.”

Em conversa com o PÚBLICO, 

Mendes da Rocha lembrou que o 

Museu dos Coches “tem uma graça 

especial como projecto para um ar-

quitecto, porque já existia como fac-

to urbano da cidade”. “O que fi zemos 

foi ampará-lo com uma nova espacia-

lidade.” Falou do antigo museu co-

mo um espaço “acanhado”, que não 

fazia justiça “a uma das exposições 

mais importantes do mundo”.

Durante a cerimónia, lembrou a 

“timidez” que sentiu ao aceitar fazer 

este projecto, devido à “expectativa” 

e ao signifi cado que representa para 

os portugueses. Vê-o como um mu-

seu “muito vivo” no futuro e confes-

sa-se angustiado com o que “o povo 

vai achar”. “A ideia é que goze mui-

to.” Editado por Isabel Salema

Seomara Pereira

Mendes Rocha 
entregou 
esquissos e 
maquetas do 
museu à Casa 
da Arquitectura 
de Matosinhos
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PATRIMÓNIO
MUSEU DOS COCHES, 
FINALMENTE A
INAUGURAÇÃO
Destaque, 2 a 7

DANIEL ROCHA


