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Adaptação de património a museus em Lisboa, entre 1994 e 2014 

 

Resumo 

 

A temática dos museus tem adquirido enorme visibilidade, dentro do quadro da arquitectura portuguesa 

contemporânea. Paralelamente, cada vez mais, nos dias de hoje, se tem vindo a notar o interesse de criação 

de estruturas museológicas dentro dos monumentos, pois esta é uma forma de requalificação do património 

e de reabilitação de imóveis preexistentes com significado cultural. Esta opção não só vem enriquecer o 

valor patrimonial dos monumentos, como também cria condições de acolhimento para os visitantes, cujo 

número tem vindo a crescer de ano para ano, nomeadamente em Lisboa. 

A presente dissertação pretende perceber de que modo é que estes projectos de recuperação de imóveis 

para a instalação de museus contribuem para a salvaguarda do património e para a revitalização da cidade, 

bem como compreender de que modo o valor histórico dos edifícios originais é enriquecido pela intervenção 

museológica contemporânea. Esta investigação é conduzida através da análise detalhada de sete casos de 

estudo, situados na cidade de Lisboa, inaugurados entre 1994 e 2014: Museu do Fado, Museu da 

Marioneta, Museu de Lisboa – Teatro Romano, Núcleo Museológico do Castelo de S. Jorge, MUDE - Museu 

do Design e da Moda, Colecção Francisco Capelo, Atelier-Museu Júlio Pomar, Museu de Lisboa – Casa 

dos Bicos.  

De modo a aprofundar o tema, é discutida a temática da reabilitação do património em Portugal, bem como 

explorado o panorama museológico português, desde a criação do primeiro museu em Lisboa até à 

actualidade, atribuindo maior destaque aos museus instalados em edifícios concebidos para outro fim. 

Assim, os últimos capítulos da dissertação analisam os sete casos de estudo, primeiramente, a partir de 

três fases que se consideraram fundamentais na recuperação funcional de edifícios antigos - função a ser 

instalada, a história do imóvel e as alterações e adaptações executadas - e, num segundo momento, tenta 

encontrar, através de uma análise comparativa, semelhanças e diferenças entre os museus em apreço, 

extraindo-se, assim, algumas conclusões relevantes.  

 

 

 

Palavras-chave: arquitetura de museus; equipamentos culturais; reabilitação do património arquitectónico; 

Lisboa. 
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Adaptação de património a museus em Lisboa, entre 1994 e 2014 

 

Abstract 

 

The subject of museums has earned enormous visibility within the framework of Portuguese contemporary 

architecture. At the same time, nowadays it has been increasingly noticed the interest in creating 

museological structures within the monuments, as a way of preserving the heritage and rehabilitating pre-

existing buildings with historical value. This option not only enriches the historical-heritage value of the 

monuments, but also creates host conditions for visitors, whose number has been increasingly growing, 

namely in Lisbon. 

The aim of this dissertation is to understand how these projects of rehabilitation of buildings for the installation 

of museums can contribute to the safeguarding of heritage and to the revitalization of the city, and also to 

understand how the historical value of the original buildings is enriched by the contemporary museological 

intervention. This research is conducted through a detailed analysis of seven case studies, located in the city 

of Lisbon, inaugurated between 1994 and 2014: Museu do Fado, Museu da Marioneta, Museu de Lisboa – 

Teatro Romano, Núcleo Museológico do Castelo de S. Jorge, MUDE - Museu do Design e da Moda, 

Colecção Francisco Capelo, Atelier-Museu Júlio Pomar, Museu de Lisboa – Casa dos Bicos.  

In order to deepen the subject, a discussion regarding heritage rehabilitation in Portugal is conducted, along 

with a study of the Portuguese museological panorama, from the creation of the first museum in Lisbon to 

the current days, giving greater emphasis to the museums installed in buildings designed for another 

purpose. Thus, the last chapters of the dissertation analyze the seven case studies, first, based on an 

examination of three phases that were considered essential in the functional recovery of ancient buildings - 

the installed function, the history of the building and the adaptations and changes made – and secondly, 

through the elaboration of a comparative analysis, to find out if there is any pattern expressed in the 

aforementioned museums, thereby drawing some relevant conclusions. 

 
 
 
Keywords: museum architecture; cultural facilities; rehabilitation of architectural heritage, Lisbon. 
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3.40 41 

Estruturas arqueológicas 
exumadas na área do pátio e na 
área subjacente da casa 
pombalina, antes da abertura 
em 2015. Perspectiva nascente-
poente da área do museu com 
frente para a Rua de S. 
Mamede. 

Autor não identificado. Lídia Fernandes, museu do teatro 
romano (lisboa): um teatro, um museu e um projecto de 
investigação, p. 117 
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3.41 42 

Conjunto de imagens de 
perspectiva actual da área do 
museu com frente para a Rua 
de S. Mamede, após 
intervenção de 2015 

© DEJC Arquitectos. http://www.dejc-
arquitetos.com/MUSEU-DO-TEATRO-ROMANO 

    

3.42 42 Núcleo Museológico, Planta de 
localização 

Figura adaptada pela autora a partir de Lisboa 
Interactiva. http://lxi.cm-lisboa.pt 

    

3.43 42 Entrada para o Núcleo 
Museológico Leonor Santiago Pinto, 2015 

    

3.44 42 Saída da loja do Núcleo 
Museológico Idem 

    

3.45 43 

Núcleo Museológico, Sala 
Ogival do Paço Real da 
Alcáçova: no início dos 
trabalhos e durante a 
reconstituição da DGEMN. 

Fotografia exposta na exposição da Sala Ogival do 
Núcleo Museológico do Castelo de São Jorge: IHRU – 
DIBA Arquivo DGEMN, Arquivo Municipal de Lisboa, 
Núcleo Fotográfico. 

    

3.46 43 

Núcleo Museológico, Sala 
Ogival do Paço Real da 
Alcáçova: no início dos 
trabalhos e durante a 
reconstituição da DGEMN. 

Fotografia exposta na exposição da Sala Ogival do 
Núcleo Museológico do Castelo de São Jorge: IHRU – 
DIBA Arquivo DGEMN, Arquivo Municipal de Lisboa, 
Núcleo Fotográfico. 

    

3.47 44 Castelo de São Jorge, 
perspetiva esquemática 

Rita Neto Silva, 2014. Monumentos e Museografia: dois 
espaços no Castelo de S. Jorge. Dissertação para 
obtenção do grau de Mestre em Arquitecttura, Instituto 
Superior Técnico, 2013, p. 63 

    

3.48 45 
Planta de implantação das 
intervenções no Castelo de São 
Jorge 

Idem, p. 69 

    

3.49 45 
Planta do Núcleo Museológico, 
diagrama de disposição da 
exposição 

Idem, p. 74 

    

3.50 46 Núcleo Museológico, Sala 
Ogival, entrada  museu 

©VMSA Arquitectos. http://www.vmsa-
arquitectos.com/en/home.html 

    

3.51 46 Núcleo Museológico, Sala das 
Colunas Idem 

    

3.52 46 Núcleo Museológico, Sala da 
Cisterna Idem 

    

3.53 47 Castelo de São Jorge, 
Musealização da Praça Nova Fernando Guerra, 2010. http://jlcg.pt/castelo 

    

3.54 47 Castelo de São Jorge, 
Musealização da Praça Nova Idem 

    

3.55 47 MUDE, planta de localização Figura adaptada pela autora a partir de Lisboa 
Interactiva. http://lxi.cm-lisboa.pt 
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3.56 47 MUDE, vista exterior 
Luísa Ferreira, s.d. © mude. 
http://www.lisbonlux.com/lisbon-museums/mude-museu-
design-moda.html 

    

3.57 48 Axonometria explicativa das 
várias intervenções no edifício © mude. http://www.mude.pt/mude/in-progress_2 

3.58 49 
Sede do BNU datada 
provavelmente entre 1913 e 
1919 

Ana Fernandes, O Edifício Sede do BNU 

    

    

3.59 49 Balcão da Sede do BNU no piso 
térreo 

Horácio Novais, s.d. © mude. 
http://www.mude.pt/mude/historia_1 

    

3.60 50 MUDE, Entrada e recepção Fernando Guerra, 2009. 
http://www.rcjv.com/proj_rcjv_17.html 

    

3.61 50 MUDE, Aspecto descarnado do 
espaço de exposição Idem 

    

3.62 51 MUDE, Planta do piso térreo e 
corte © RCJV Arquitectos 

    

3.63 52 MUDE, Antigo balcão integrado 
no circuito expositivo 

Fernando Guerra, 2009. 
http://www.rcjv.com/proj_rcjv_17.html 

    

3.64 52 MUDE, Pequeno auditório Idem 

    

3.65 53 Atelier-Museu Júlio Pomar, 
planta de localização 

Figura adaptada pela autora a partir de Lisboa 
Interactica. http://lxi.cm-lisboa.pt 

    

3.66 53 Atelier-Museu Júlio Pomar, 
entrada para o pátio 

João Morgado, s.d. https://divisare.com/projects/225434-
alvaro-siza-joao-morgado-atelier-museu-julio-pomar 

    

3.67 54 
Atelier-Museu Júlio Pomar, 
Planta do piso térreo e cortes 
transversal e longitudinal 

© Álvaro Siza. https://divisare.com/projects/225434-
alvaro-siza-joao-morgado-atelier-museu-julio-pomar 

    

3.68 55 Vista exterior para a Rua do 
Vale 

Luísa Ferreira, 2013. 
http://ateliermuseujuliopomar.pt/museu/apresentacao/apr
esentacao.html 

    

3.69 55 Atelier-Museu Júlio Pomar, 
Entrada para o pátio Idem 

    

3.70 55 
Atelier-Museu Júlio Pomar, 
Entrada do pátio para o interior 
do museu 

Idem 

    

3.71 55 Atelier-Museu Júlio Pomar, 
Espaço expositivo do piso térreo 

João Morgado, s.d. https://divisare.com/projects/225434-
alvaro-siza-joao-morgado-atelier-museu-julio-pomar 

    

3.72 55 Atelier-Museu Júlio Pomar, 
Espaço expositivo do mezanino 

João Morgado, s.d. https://divisare.com/projects/225434-
alvaro-siza-joao-morgado-atelier-museu-julio-pomar 
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3.73 55 Atelier-Museu Júlio Pomar, 
Espaço expositivo do mezanino 

© CML. http://www.cm-
lisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/atelier-museu-
julio-pomar 

    

3.74 56 Casa dos Bicos, planta de 
localização 

Figura adaptada pela autora a partir de Lisboa 
Interactica. http://lxi.cm-lisboa.pt 

    

3.75 56 Casa dos Bicos, vista exterior © EGEAC. http://www.egeac.pt/equipamento/museu-de-
lisboa-nucleo-arqueologico-da-casa-dos-bicos/ 

    

3.76 58 
Fachada Sul da Casa dos Bicos, 
após restituição devido ao 
terramoto, 1964 

© SIPA, 1964. 
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.a
spx?id=2489 

    

3.77 58 
Fachada Norte da Casa dos 
Bicos, após restituição devido 
ao terramoto, 1922 

Idem, 1922 

    

3.78 59 Fachada Sul da Casa dos Bicos, 
após reabilitação de 1982 Idem, 2000 

    

3.79 59 Fachada Norte da Casa dos 
Bicos, após reabilitação de 1982 Idem, 1992 

    

3.80 59 Interior da Casa dos Bicos, após 
reabilitação de 1982 Idem, 1992 

    

3.81 60 
Planta com legenda dos 
vestígios arqueológicos das 
várias épocas 

Comissão Nacional para as Comemorações dos 
Descobrimentos portugueses - de olissipo a lisboa, p. 23 

    

3.82 61 Entrada Fundação Saramago 
© CML. http://www.cm-
lisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/fundacao-jose-
saramago 

    

3.83 61 Espaço expositivo Fundação 
Saramago Idem 

    

3.84 61 

Interior da Casa dos Bicos, após 
rmusealização, das  estruturas 
arqueológicas, piso térreo: 
entrada e recepção 

Autor não identificado. 
http://www.museudelisboa.pt/exposicoes-
actividades/detalhe/news/museu-de-lisboa-casa-dos-
bicos.html?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=Event&tx_ne
ws_pi1%5Baction%5D=eventDetail&cHash=c2203d2089
040ebbcbc18eb1cd5e3886 

    

3.85 61 

Interior da Casa dos Bicos, piso 
térreo, após rmusealização ,das 
estruturas arqueológicas: 
muralhas 

Autor não identificado. 
http://www.museudelisboa.pt/exposicoes-
actividades/detalhe/news/museu-de-lisboa-casa-dos-
bicos.html?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=Event&tx_ne
ws_pi1%5Baction%5D=eventDetail&cHash=c2203d2089
040ebbcbc18eb1cd5e3886 

    

3.86 62 Planta piso térreo Cortesia da coordenadora do Museu de Lisboa - Teatro 
Romano 

    

3.87 62 Planta piso térreo com percurso 
expositivo 

© Museu de Lisboa.  Folheto Museu de Lisboa - Casa 
dos Bicos, p. 3 
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4.1 72 Espaço expositivo do Museu do 
Fado Leonor Santiago Pinto, 2016 

4.2 72 Espaço expositivo do Atelier-
Museu Júlio Pomar 

Autor não identificado, s.d. © CML. http://www.cm-
lisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/atelier-museu-
julio-pomar 

    

4.3 73 Espaço expositivo do Museu da 
Marioneta (caixa negra) 

Autor não identificado, s.d. 
http://media.rtp.pt/extra/dicas/10-museus-que-pode-e-
deve-visitar/ 

    

4.4 73 Espaço expositivo do Museu de 
Lisboa – Casa dos Bicos 

Francisco Levita, s.d. ©Agenda Cultural de Lisboa 
http://www.agendalx.pt/artigo/o-nucleo-arqueologico-da-
casa-dos-bicos#.WP1HcM7yuvU 

    

4.5 73 
Espaço expositivo do Núcleo 
Expositivo do Castelo de S. 
Jorge 

Rita Neto Silva, 2014. Monumentos e Museografia: dois 
espaços no Castelo de S. Jorge. Dissertação para 
obtenção do grau de Mestre em Arquitecttura, Instituto 
Superior Técnico, 2013, p. 77 

    

4.6 73 Espaço expositivo do MUDE © Fernando Guerra/ FG+SG. 
http://www.rcjv.com/proj_rcjv_17.html 

    

4.7 75 Asnas de madeira à vista, 
Atelier-Museu Júlio Pomar 

© Luísa Ferreira, s.d. 
http://2015.openhouselisboa.com/places/atelier-museu-
julio-pomar-3/ 

    

4.8 75 Asnas de madeira à vista, 
Museu do Fado Leonor Santiago Pinto, 2016 

    

4.9 75 Fachada posterior da Casa dos 
Bicos em vidro 

© SIPA. 
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.a
spx?id=2489 

    

4.10 75 Fachada do volume do Museu 
do Fado em vidro 

Autor não identificado. http://aps-
ruasdelisboacomhistria.blogspot.pt/2010/05/ 
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1. Introdução 
 

Tema, motivação e objectivos 

O tema da presente dissertação de Mestrado Integrado em Arquitecura é a arquitecura de museus 

instalados em imóveis preexistentes, a partir da análise de sete exemplos contemporâneos de reconversão 

de edifícios históricos para uso museológico, inaugurados entre 1994 e 2014, em Lisboa. Importa salientar 

que a requalificação do património para museus é recorrente em todo o território português, sendo que 90% 

das instituições que fazem parte da Rede Portuguesa de Museus correspondem a imóveis preexistentes, e 

apenas 10% a edifícios construídos de raiz 1 .  Neste sentido, pretende-se entender de que forma a 

arquitectura de museus pode contribuir para a salvaguarda do património. 

No cruzamento entre museus e património sempre me cativaram duas questões. Por um lado, a identidade 

do museu como local de aprendizagem, contemplação e divulgação da história e, por outro lado, o modo 

como o edifício do museu se pode assumir como novo e antigo ao mesmo tempo, tendo a particularidade 

não só de preservar e promover as colecções, como também o próprio edifício, nomeadamente quando 

este é detentor de uma vasta história.  

O universo de estudo centra-se em Lisboa que, enquanto capital do país, reflecte algumas tendências 

nacionais, com destaque para as intervenções em património arquitectónico. A delimitação temporal deste 

trabalho decorre da explosão e dinamização do sector museológico que se deu no final do século XX e 

início do século XXI, particularmente nas cidades de Lisboa e Porto. As duas décadas em causa são 

marcadas por dois eventos significativos: Lisboa-Capital Europeia da Cultura, em 1994, e a abertura ao 

público do Museu de Lisboa, com a reorganização dos seus diversos núcleos, em 2014. 

Tendo-se constatado que o período em causa se encontra ainda pouco estudado, na perspectiva da 

reabilitação de património para programas museológicos, considerou-se que a presente tese poderia dar 

um contributo positivo para o conhecimento e o debate sobre este tema. 

 

Metodologia  

A metodologia utilizada envolveu quatro etapas que contribuíram para a materialização do projeto de 

investigação. A primeira correspondeu à pesquisa bibliográfica e ao levantamento dos museus na cidade 

de Lisboa, tendo em vista a posterior selecção dos casos de estudo. Paralelamente, foram elaboradas fichas 

de levantamento2 que permitiram organizar e sintetizar a informação de cada caso. A segunda fase incluiu 

ainda a pesquisa bibliográfica e documental, sobre museus instalados em edifícios reabilitados e sobre a 

realidade museológica de Lisboa, desde o século XVIII, até à actualidade. A terceira etapa incidiu na recolha 

																																																								
1, Helena Barranha –  “Os museus como requalificação do património”, patrimonio.pt, 2012, disponível em 
http://www.patrimonio.pt/index.php/por-dentro/390-os-museus-como- requalificacao-do-patrimonio [ consultado em 20-02-2017]. 
2 As fichas de levantamento seguem o modelo elaborado por Helena Barranha, no âmbito da sua tese de Doutoramento, com o 
tútulo Arquitectura de Museus de Arte Contemporânea em Portugal – Da intervenção Urbana ao Desenho do Espaço Expositivo, 
e já aplicado, com algumas adaptações, noutros trabalhos académicos, nomeadamente no âmbito do Mestrado em Museologia 
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e em dissertações do Mestrado Integrado em 
Arquitectura do Instituto Superior Técnico, concretamente na tese de Catarina Coimbra, Arquitectura de Novos Edifícios para 
Museus em Portugal 2000-2010, 2013. 
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de informação complementar e imagens, bem como na visita aos museus e realização de entrevistas a 

representantes das várias instituições. Efectuaram-se ainda pesquisas online, que em muito facilitaram a 

investigação, nomeadamente através dos websites oficiais dos museus e dos websites do Sistema de 

Informação para o Património Arquitectónico e da Direcção-Geral do Património Cultural. Numa quarta e 

última fase, foi elaborada uma reflexão acerca da caracterização dos espaços museológicos em estudo, 

procedendo-se então a uma análise comparativa.  

A escolha e análise dos casos de estudo decorreu também em quatro etapas. Em primeiro lugar, fez-se 

uma pesquisa e recolha de informação de todos os museus existentes na cidade de Lisboa, de onde resultou 

uma lista de 69 museus. Numa segunda fase, fez-se uma triagem, destacando as adaptações de edifícios 

antigos a museus, resultando uma lista de 60 espaços. Seguidamente, fez-se uma nova seleção, desta vez 

elegendo apenas as adaptações que correspondessem ao período compreendido entre 1994 e 2014, tendo 

também em consideração os seguintes critérios:  

– Conceito de museu segundo a Lei Quadro de Museus Portugueses; 

– Adaptações em edifícios inicialmente concebidos para outros fins que não programas expositivos 

ou museológicos, compreendidas entre os anos de 1994 a 2014; 

– Museus inaugurados pela primeira vez no período definido, excluindo-se assim obras de adaptação 

ou renovação em museus já existentes, antes de 1994; 

– Museus públicos tutelados pela Câmara Municipal de Lisboa. 

Com base nestes factores, seleccionaram-se os seguintes casos de estudo: 

1. Museu do Fado, Santa-Rita Arquitectos (1995-1998;2006-2008) 

2. Museu da Marioneta, ARX Portugal (1998-2001; 2000-2001; 2007-2008) 

3. Museu de Lisboa – Teatro Romano, Daniela Ermano & João Carrasco Arquitectos (2000-2001; 

2013-2015) 

4. Núcleo Museológico do Castelo de S. Jorge, Victor Mestre & Sofia Aleixo Arquitectos (2007-2008) 

5. MUDE-Museu do Design e da Moda, Ricardo Carvalho & Joana Vilhena Arquitectos (2008-2009) 

6. Atelier-Museu Júlio Pomar, Álvaro Siza Vieira (2002-2012) 

7. Museu de Lisboa – Casa dos Bicos, Santa-Rita Arquitectos (2010-2014) 
 

Uma vez que o estudo incide sobre a cidade de Lisboa, privilegiou-se apenas museus geridos pela Câmara 

Municipal, tendo sido excluídas instituições geridas por fundações, nomeadamente o Museu da Fundação 

Arpad-Szenes Vieira da Silva, o Museu das Comunicações e o Museu do Oriente, e entidades privadas ou 

público-privadas, particularmente o Centro Cultural Casapiano, o Museu da Música, o Museu do 

Combatente, o Museu do Centro Científico e Cultural de Macau, o Núcleo Arqueológico dos Correeiros, o 

Museu da Farmácia, a Casa-Museu Amália Rodrigues, o Museu da Medicina, o Museu da Carris e 

finalmente o Museu do Desporto. Com base neste critério, excluíram-se também museus tutelados por 

outras instituições do Estado, como é o caso do Museu da Presidência da República. 

Além disso, foram excluídos o Museu de Lisboa – Santo António, o Museu de Lisboa-Torreão Poente e o 

Centro de Arqueologia de Lisboa, geridos pela Câmara Municipal de Lisboa ou pela EGEAC. Em relação a 

este primeiro, apesar de a inauguração ter ocorrido em 2014, tratou-se de uma reabertura, pois o Museu de 
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Lisboa – Santo António já se encontrava em funcionamento no mesmo espaço (apesar de agora ampliado) 

desde 1962, como Museu Antoniano. O Torreão Poente, núcleo igualmente pertencente ao Museu de 

Lisboa, apesar de inaugurado em 2014, foi excluído por não corresponder à definição de museu da Lei 

Quadro de Museus Portugueses, precisamente por ser um espaço dedicado apenas a exposições 

temporárias que ainda não foi objecto de um projecto de arquitectura3. Finalmente, o Centro de Arqueologia 

de Lisboa, inaugurado em 2013, “foi criado para dar sequência ao trabalho desenvolvido pelo Serviço de 

Arqueologia que existia no antigo Museu da Cidade, dando-lhe uma maior autonomia e visibilidade” 4. É, 

acima de tudo, um local de investigação e estudo científico na área da arqueologia que, por vezes, 

disponibiliza algumas visitas ao público, apesar de controladas5. A lista completa dos museus não escolhidos 

como casos de estudo pode ser consultada no anexo 3.  

 

Estrutura e referências 

Uma das finalidades da presente dissertação é compreender de que forma o papel da arquitectura de 

museus pode contribuir para a salvaguarda do património, desenvolvendo uma reflexão geral 

complementada pela análise de sete museus. São desenvolvidos três assuntos primordiais, intimamente 

relacionados: (1) a museologia, (2) as intervenções no património arquitectónico, e ainda – a combinar as 

duas – (3) a instalação de espaços museológicos em edifícios históricos.  No que diz respeito ao Estado da 

Arte, em vez de se produzir um subcapítulo para o mesmo, considerou-se mais oportuno indicar e 

problematizar as principais referências e contributos teóricos ao longo da presente dissertação, 

principalmente no capítulo 2, em que se faz a síntese das questões relativas ao património e à história dos 

museus. 

Sobre o tema da museologia existem inúmeros trabalhos, no entanto são poucos os estudos que se centram 

apenas nos museus em Lisboa, nas duas últimas décadas. Revelaram-se fundamentais para esta 

dissertação algumas publicações, como Museus e Monumentos em Portugal 1772-1974 de Isabel Moreira 

(1979) e o artigo” Os Museus: história e prospectiva”, incluído na obra Panorama da cultura portuguesa 

século XX, (2002). Destacam-se ainda alguns estudos publicados sobre museologia e arquitectura de 

museus, designadamente: a tese de Doutoramento de Carlos Guimarães (1998) Arquitectura e Museus em 

Portugal – Entre Reinterpretação e Obra Nova; a tese de Doutoramento de Helena Barranha (2008) 

Arquitectura de Museus de Arte Contemporânea em Portugal; bem como algumas revistas dedicadas ao 

tema. De igual relevância, apresentam-se os estudos realizados pelo antigo IPM/Ministério da Cultura, em 

colaboração com o Observatório das Actividades Culturais, designadamente o Inquérito aos Museus em 

Portugal, publicado em 2000, O Panorama Museológico em Portugal 2000-2003, publicado em 2005 e, mais 

recentemente, O Panorama Museológico em Portugal 2000-2010 (2014), promovido pela Direcção-Geral 

do Património Cultural, que ilustra a evolução dos museus na última década. Em relação a trabalhos 

académicos, importa mencionar a dissertação de Catarina Coimbra, Arquitectura de novos edifícios para 

Museus em Portugal 2000-2010 (2013). 

																																																								
3 Despacho nº 10635-A/2016, Parte C, Diário da República, 2ª série- Nº 162 – 24 de Agosto de 2016 
4 Frederico Bernardino – “Centro de Arqueologia de Lisboa, Segundo Aniversário”, 2015. 
5 Idem 
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Em relação a intervenções no património arquitectónico, foram particularmente relevantes as seguintes 

obras: A Alegoria do Património (2010) e As Questões do Património (2011), de Françoise Choay; 

Intervenções no Património 1995-2000: nova política, de Paulo Pereira (1997), bem como 100 Anos de 

Património. Memória e Identidade. Portugal 1910-2010, obra coordenada por Jorge Custódio (2010). 

Sobre a instalação de espaços museológicos em edifícios preexistentes importa salientar alguns textos e 

artigos: “Museus na Cidade: Lisboa como Exemplo” (2013), de Raquel Henriques da Silva e Helena 

Barranha; o texto de José Amado Mendes sobre “O Património Industrial na Museologia Contemporânea: 

o caso português” (s.d.); e o artigo de Helena Barranha “Os Museus como Requalificação do Património” 

(2012). Importa ainda destacar alguns  trabalhos académicos, designadamente dissertações de mestrado, 

destacando-se: Reabilitação de edifícios Industriais como Museu: Museu do Fado, Fundação Arpad 

Szenes-Vieira da Silva, Museu do Oriente, de Ricardo Jorge de Brito Ramos (2011); Reconversão de 

Edifícios Singulares face a novas funções de Gustavo Nogueira de Macedo (2009); Reconversão de 

Espaços Industriais, Três projectos de intervenção em Portugal, de Ana Serrano (2010); A Arquitectura do 

Museu de Arte, de Catarina Fernandes (2015); Boas práticas a desenvolver em fase de projecto de 

arquitectura para adaptação de edifícios existentes a museus, de Inês Mendes (2013). Acerca de casos 

específicos, importa referir as seguintes teses: Monumentos e museografia: dois espaços museológicos no 

Castelo de São Jorge, em Lisboa, de Rita Silva (2014); Reabilitação do Património, Castelo de S. Jorge: do 

Estado Novo à actualidade, de António Cruz (2013); e O Edifício Sede do BNU, Reutilização adaptativa no 

contexto da Baixa Pombalina: de Banco a Museu, de Ana Cristina Fernandes (2013). 

O presente trabalho distingue-se dos demais – não só em relação ao tema da arquitectura de museus, mas 

também da reabilitação de património para fins museológicos –  precisamente pela incidência nos últimos 

vinte anos, pelo facto de serem analisados e comparados, num só trabalho, vários casos de estudo, e ainda 

pela delimitação da área abrangida, a cidade de Lisboa. 

A estrutura deste trabalho evolui do geral para o particular e baseia-se na pesquisa documental e no 

levantamento bibliográfico, identificando-se quatro momentos. Numa primeira instância, no capítulo 2, é 

realizada uma análise histórica, com o objectivo de se dar a conhecer as primeiras instituições museológicas 

na cidade de Lisboa até à actualidade, assinalando seis momentos que se constituíram como marcos 

temporais no panorama português, e consequentemente lisboeta. Nos vários períodos abrangidos, a noção 

de museu vai-se transformando até que se chega ao conceito actual. Neste capítulo, é introduzido o tema 

da reabilitação do património e a sua adaptação ao uso museológico. Retrata-se, assim, a importância 

cultural deste fenómeno tão comum nos dias de hoje, focando-se no tema da musealização não só como 

forma de salvaguarda do património histórico-cultural, mas também como preservação do património 

arquitectónico, através da instalação de programas museológicos em edifícios antigos. De seguida, no 

capítulo 3, passa-se para um universo de pesquisa mais restrito, caracterizando-se os casos de estudo. No 

capítulo 4, de forma a concretizar a teoria abordada anteriormente, são elaboradas algumas análises 

comparativas relativas à arquitectura do museu e aos métodos de adaptação dos vários casos de estudo e 

feitas algumas considerações sobre os mesmos. No quinto e último capítulo, são apresentadas algumas 

conclusões, e são formuladas questões para reflexões futuras. Foram elaboradas fichas síntese de 

levantamento de cada caso de estudo, disponíveis no anexo 2. 
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2. Panorama museológico de Lisboa e a sua evolução  

 

No que respeita à arquitectura de museus, em Portugal, revela-se, de forma bastante expressiva, a 

prevalência da recuperação de edifícios antigos para a instalação de núcleos museológicos. Atendendo à 

orientação temática da presente tese, considerou-se relevante conduzir uma breve síntese histórica dos 

museus em Lisboa, averiguando se este percurso, desde cedo, reflecte a prevalência de adaptações de 

edifícios antigos a museus, em detrimento das construções de raiz. 

O quadro museológico português é marcado por diferentes fases que traduzem as tendências da cultura 

europeia e, naturalmente, as vicissitudes históricas do país. Deste modo, e após uma análise da situação 

museológica em Lisboa, considerou-se oportuno estruturá-la segundo seis momentos: primeiramente, o 

período da Reforma Pombalina, que influencia a criação do Real Museu de História Natural, em 1781; em 

segundo lugar, o período entre meados do século XIX e 1910, ano da Implantação da República, seguindo-

se a Primeira República e o Estado Novo. Em quinto lugar, o período entre o pós-25 de Abril e os anos 

imediatamente após a adesão de Portugal na Comunidade Económica Europeia (1974-1993), e, finalmente, 

o período compreendido entre o evento Lisboa-Capital Europeia da Cultura (1994) e a actualidade6. 

 

Da Reforma Pombalina a meados do Século XIX (1772-1851) 

Os ideais da Reforma Pombalina de 1772, inspirado no Iluminismo europeu, empreenderam importantes 

mudanças na sociedade portuguesa e influenciaram, em 1781, a criação de um Museu Nacional dedicado 

à História Natural, em Lisboa. Os argumentos que justificavam a concepção do Museu, apresentados pela 

Academia de Ciências de Lisboa, baseavam-se nas premissas de que através da observação e da 

experimentação era possível chegar-se ao conhecimento da Natureza.  

Foi, assim, fundado o Museu Nacional de História Natural e da Ciência (1781), em Lisboa, sucessor do Real 

Museu de História Natural e do Jardim Botânico da Ajuda, criados treze anos antes, em 17687. A partir do 

final do século XVIII, o Real Museu de História Natural e o Jardim Botânico da Ajuda, são entidades centrais 

no que toca à recolha e estudo de plantas de Portugal e dos domínios ultramarinos8. O Real Museu de 

História Natural foi depois alojado, temporariamente, na Real Academia das Ciências, e por fim, transferido 

para a Escola Politécnica, em 1858, onde permanece ainda hoje, assumindo-se como primeiro Museu 

Nacional de Lisboa, em 18619. 

Observa-se, assim, no século XVIII, uma valorização do Real Museu de História Natural, revelada por uma 

curiosidade colectiva pelas plantas, mas também pelos animais exóticos neste exibidos, e que se constituem 

como referências obrigatórias no panorama científico dos finais de setecentos e no século seguinte. Este 

novo significado atribuído à história natural é também associado às antiguidades, e resulta do novo estatuto 

																																																								
6  Estrutura baseada e adaptada de Isabel M. Moreira – Museus e Monumentos em Portugal 1772-1974. Lisboa: 
Universidade Aberta,1989	
7 Museu Nacional da História e da Ciência – “História e Património”, disponível em: http://www.museus.ulisboa.pt/pt-
pt/historia-e-patrimonio [consultado em 17-01-2017] 
8 Isabel M. Moreira – Museus e Monumentos em Portugal 1772-1974. Lisboa: Universidade Aberta,1989,, pp. 50-51 
9 Museu Nacional da História e da Ciência – “História e Património”, disponível em: http://www.museus.ulisboa.pt/pt-
pt/historia-e-patrimonio [consultado em 17-01-2017] 
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que o século das Luzes atribui à natureza e à arte, emergindo uma crescente diversificação temática das 

colecções. Tal como afirma Françoise Choay “o testemunho das antiguidades suplanta o do discurso, 

simultaneamente pela sua fiabilidade e pela natureza da sua mensagem”10. 

 

 

 

 

 

 

 

No período em análise, destaca-se também um pequeno grupo de museus que exprime esta primeira fase 

da museologia portuguesa, nomeadamente o Real Museu da Ajuda, o Museu Lisbonense, o Museu do 

Marquês de Angeja, e o Museu da Academia das Ciências (mais tarde Museu Maynense) pertencente à 

Ordem Terceira de São Francisco11 . Não obstante, ainda em Lisboa, surgem colecções de carácter 

científico, que mais tarde vão dar origem a museus, e que são referenciados por Leite de Vasconcelos12, 

designadamente a colecção da Casa da Moeda, desde 1777, que, mais tarde, vai incorporar o Museu 

Numismático Português, em 193213; e as colecções pertencentes ao Real Arsenal do Exército, existentes 

desde 1842, que vieram a dar origem ao Museu de Artilharia, em 1851, mais tarde designado por Museu 

Militar (1926)14. 

 

De meados do século XIX à Implantação da República (1851-1910) 

Entre a segunda metade do século XIX e a Implantação da República, o museu passou a ser visto como 

uma instituição de serviço público. Dito de outra forma, este período encontra-se marcado pelo fenómeno – 

resultante da Revolução Francesa e do Liberalismo – da afirmação dos museus como equipamentos de 

carácter público na sociedade moderna15. 

No contexto português, os museus passaram gradualmente de uma elite restrita para a esfera pública. Estas 

instituições resultam, na maioria dos casos, da expropriação dos bens do clero, decorrente da extinção das 

ordens religiosas, em 1834, ocorrida no contexto da consolidação do Liberalismo no país, no final da Guerra 

Civil Portuguesa. Um outro conceito que nasce associado à Revolução Francesa é o de “monumento 

histórico”, que surge num contexto em que prevalecia a preocupação com a conservação de um património 

que estava a ser vandalizado e destruído16. Não deixa de ser curioso o facto de estes dois conceitos – 

																																																								
10 Françoise Choay, A Alegoria do Património. Edições 70, 2015, p.65 
11 Isabel Moreira – op. cit. p. 53 
12 José Leite de Campos, Significação do Museu Etnológico Português, Lisboa, 1912, p. 4 
13  Museu da Casa da Moeda – “O mais antigo estabelecimento fabril do país”, disponível em: 
https://www.museucasadamoeda.pt/historia# [consultado em 18-01-2017] 
14 Museu Militar – “História”, disponível em: http://www.geira.pt/mmilitar/ [consultado em 18-01-2017] 
15 Fernando António Baptista Pereira – “Museus de Arte”. Iniciação à Museologia, Lisboa: Universidade Aberta 1993, p.191 
16 Françoise Choay – op. cit., p.103 

 2.1. Academia das Ciências de Lisboa, vista exterior                2.2. Jardim Botânico do Museu Nacional de 
História Natural 
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museu e monumento histórico – surgirem na mesma altura, sendo ambos fundamentais para o 

desenvolvimento desta dissertação.  

A Academia de Belas Artes de Lisboa, fundada em 1836, ficou com a guarda do espólio proveniente dos 

conventos extintos. Em 1882, foi inaugurada a Exposição Retrospectiva de Arte Ornamental Portuguesa e 

Espanhola no Palácio das Janelas Verdes, onde, um ano mais tarde, começaram as obras de adaptação 

do edifício a Museu Real de Belas Artes e Arqueologia, inaugurado oficialmente em 188417. 

No plano nacional, as décadas finais do século XIX são assinaladas pela criação de um conjunto significativo 

de novos espaços museológicos, destacando-se os temas e acervos ligados à Antropologia e à Arqueologia. 

Deste modo, a partir de 1859, tem início a organização de um Museu de Antropologia e Pré-história na 

Comissão dos Trabalhos Geológicos do Reino18 e, em 1864, estabelece-se o Museu da Associação dos 

Arqueólogos e Arquitectos Civis, seguindo-se-lhe, em 1875, o Museu Etnográfico da Sociedade de 

Geografia de Lisboa. No campo universitário, em 1885, assiste-se ao desdobramento do Real Museu de 

História Natural, passando as suas secções, entre elas a de Antropologia, a constituir unidades 

autónomas19. 

Com a transição do museu da esfera privada para a pública, surgiram novas exigências e perspectivas. No 

que diz respeito aos museus regionais e locais, em 1836, foi exigida a criação de uma biblioteca pública e 

de um gabinete de raridades, em cada capital de distrito. Esta exigência apenas se vê cumprida no final do 

século, quando surge a necessidade de acolher os objectos provenientes da actividade arqueológica por 

todo o país20. Paralelamente, no seio da Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP), sediada em 

Lisboa, é proposta a criação de museus arqueológicos nas capitais de distrito e, na ausência de instalações 

próprias, os objectos deveriam ser alojados em paços ou igrejas21.  

Neste contexto, assiste-se à criação, em Lisboa, de dois museus arqueológicos: o Museu Arqueológico do 

Carmo, instalado nas Ruínas da antiga Igreja do Convento de Santa Maria do Carmo, e o Museu Nacional 

de Arqueologia. O Museu Arqueológico do Carmo foi fundado, em 1864, pelo primeiro presidente da AAP, 

o arquitecto Joaquim Possidónio da Silva, tendo sido o primeiro museu português de arte e arqueologia do 

país. O Museu Nacional de Arqueologia (MNA) foi fundado em 1893, inicialmente sob a designação de 

Museu Etnográfico Português 22 , sendo o seu primeiro director, José Leite de Vasconcelos, uma 

personalidade muito relevante na museologia portuguesa durante a 1ª República23. Em 1897, este museu 

passou a expor não só no âmbito da etnografia, mas também no âmbito da etnologia, arqueologia e da 

antropologia física24. Ao longo da sua existência foi instalado em vários locais, tais como a Academia das 

Ciências de Lisboa, e o Mosteiro dos Jerónimos, onde se encontra ainda actualmente25.  

																																																								
17 Grandes Museus de Portugal, in Público, 1992, p. 11 
18 Que deu origem ao actual Museu Geológico  
19 Henrique C. Gouveia – O Museu Etnológico Português (1893-1914), um projecto nacional e uma tentativa de conjugação 
disciplinar, Universidade Nova de Lisboa1990, p. 197 
20 Isabel Moreira – op. cit. p. 55 
21 Idem, p.56 
22 Denominação com que este Museu foi criado e que manteria até 1897, quando passou a chamar-se Museu Etnológico 
Português.  
23 Raquel Henriques da Silva ,”Os Museus: história e prospectiva”, in Panorama da cultura portuguesa século XX, Artes e 
Letras II, Fundação de Serralves 2002, p. 79 
24 Idem, p. 202 
25 Alexandre Carvalho, Gestão de Museus: o caso do Museu Nacional de Arqueologia, Relatório de Estágio de Mestrado 
em Museologia, 2015, p. 4 
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Ainda em 1836, foi criado o Conservatório de Artes e Ofícios de Lisboa, “com o objectivo de ministrar o 

ensino técnico necessário à formação de operários e ao desenvolvimento da indústria nacional, aplicando 

conhecimentos científicos ao trabalho prático, através do que hoje se pode considerar uma vertente 

pedagógica dos estabelecimentos museológicos”26. No entanto, os espaços resultantes deste processo, 

como o Museu Industrial27  (1883) e o Museu Agrícola e Florestal de Lisboa (1891), acabam por ser 

encerrados, poucos anos após a sua inauguração28. Este tipo de núcleos expositivos localizava-se junto às 

escolas onde se ensinava desenho às classes operárias, pelo que se pretendia “dotar o país de uma via 

alargada de museus-escola que contribuíssem para o desenvolvimento industrial de Portugal” 29 , em 

sintonia com o que vinha acontecendo a nível europeu.  

O Museu dos Coches Reais (actualmente designado por Museu Nacional dos Coches), fundado pela 

Rainha D. Amélia e aberto ao público em 1905, foi instalado no Palácio de Belém, residência de Verão da 

Família Real, mais concretamente no antigo Picadeiro Real, mandado construir no século XVIII por D. José 

I. Para a sua adaptação a museu, o Picadeiro sofreu obras que foram dirigidas pelo arquitecto Rosendo 

Carvalheira30. O Museu expunha um grupo de viaturas pertencentes à Família Real Portuguesa, e, em 1910, 

após a implantação da República, foram acrescentados alguns carros da extinta Casa Real Portuguesa e 

do alto clero. Importa destacar ainda, neste período, o Museu de São Roque, criado em 1905, com a 

designação de Museu do Tesouro da Capela de São João Baptista, em evocação da importante coleção de 

arte italiana que está na origem da sua criação31. 

 

 

 

 

 

																																																								
26 Conservatório das Artes e Ofícios – “História administrativa/biográfica/familiar”, disponível em:  
http://arquivohistorico.min-economia.pt/arquivohistorico/details?id=510 [consultado em 18-05-2017] 
27 O Museu Industrial de Lisboa é formado, em 1883, pela Direcção Geral do Comércio e Indústria acabando por ser extinto 
em 1899, por esgotamento do deposito primitivo. 
28 Henrique C. Gouveia – op. cit.,, p. 198 
29 Paulo Oliveira Ramos – op. cit., p. 39 
30 Maria Madalena Cacigal e Silva, O Museu Nacional dos Coches, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1977, p. 11 
31 DGPC – “Museu de S. Roque”, disponível em: http://www.patrimoniocultural.pt/pt/museus-e-monumentos/rede-
portuguesa/m/museu-de-sao-roque/  [consultado em 17-01-2017] 

 2.3. Museu Arqueológico do Carmo  
 

 2.5. Museu Nacional dos Coches, Picadeiro Real                   2.6. Museu de São Roque 

2.4. Museu Nacional de Arqueologia  
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Primeira República (1910-1926) 

A partir da Primeira República (1910-1926), evidencia-se uma preocupação com a conservação do 

património nacional, em que os museus desempenharam um papel determinante.  

Apesar de a instalação de museus em imóveis antigos remontar ao século XIX, foi durante a Primeira 

República que a temática museológica conquistou maior relevância, aliada a um novo entendimento do 

património. Isto deveu-se ao facto de o Regime Republicano ter reiterado a secularização do património 

religioso, que foi introduzida pela Revolução Liberal, em 1834, com a abolição das ordens religiosas. A 

apropriação das propriedades da Igreja Católica pelo Estado resultou tanto na reutilização de edifícios 

religiosos como na reinstalação de importantes coleções, levando à criação de novos espaços expositivos. 

Além disso, com a consequente apreensão dos bens da Casa Real assistiu-se à formação e ao 

enriquecimento de museus de arte do país32. 

Com a Implantação da República surgiu uma acção legislativa que incidia sobre os museus existentes e a 

criar e que visava garantir a integridade e a conservação do património cultural e fundar as bases dos 

serviços de belas-artes, arqueologia e ensino artístico. Havia então “uma profunda consciência dos 

fracassos do processo de desenvolvimento do liberalismo monárquico e, muito particularmente, a 

consciência de investimentos que urgia fazer na educação e na cultura” 33. No entanto, constata-se que 

algumas das ideias referentes à prática museológica a serem aplicadas neste período republicano já 

estavam em preparação desde 1907. Deste modo, e admitindo a inexistência de uma política museológica 

até então, o novo regime republicano rapidamente implementou novas normas legislativas, designadamente 

o Decreto nº1 de 26 de Maio de 1911, que “determinava a institucionalização de três “circunscrições 

artísticas”, em Lisboa, Porto e Coimbra, dirigidas por Conselhos de Arte e Arqueologia com a 

responsabilidade de guarda dos monumentos e a direcção dos respectivos museus”34. O referido Decreto 

apontava igual relevância para a criação de museus regionais, vistos como elemento fundamental para a 

cultura e a educação. A cada museu regional competia representar uma área geográfica, variando o seu 

espólio conforme os recursos locais, representados pelas secções de arqueologia, arte, etnografia e 

história35. Relativamente aos museus nacionais, estes eram criados ou restruturados com o objectivo de 

apresentar e conservar as grandes colecções públicas de cada ramo da ciência e da arte.  

Ainda no seguimento do mencionado decreto, em 1911, optou-se pelo desdobramento do Museu Nacional 

de Belas Artes e Arqueologia em dois museus, passando as colecções arqueológicas a integrar o Museu 

Etnológico Doutor Leite de Vasconcelos36: o Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), que se manteve no 

Palácio das Janelas Verdes e o Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC), que se instalou no 

convento de São Francisco e que integrava as colecções posteriores a 185037. Realçando as incorporações 

																																																								
32 Fernando Baptista Pereira – op. cit., p. 192. 
A título exemplificativo, o Museu de Aveiro (1912), instalado no antigo Convento de Jesus, o Museu de Évora (1915), que ocupou 
o Palácio Episcopal, ou o Museu Grão Vasco em Viseu (1916), instalado no Paço dos Três Escalões. Igualmente, foram criados 
museus em Faro (1915), Bragança (1915), Lamego (1917), Leiria (1917), Beja (1917), Braga (1918), Tomar (1919), Abrantes 
(1921), Chaves (1922) e Vila Real (1924). 
33 Raquel Henriques da Silva – ”Os Museus: história e prospectiva”, op. cit., p. 75 
34 Isabel M. Moreira – op. cit., p.62 
35 Paulo Oliveira Ramos – op. cit., p. 45 
36 Fernando Baptista Pereira – op. cit., p. 193 
37 Raquel Henriques da Silva –  ”Os Museus: história e prospectiva”, op. cit., p. 75 
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dos bens eclesiásticos e dos bens procedentes dos palácios reais, a colecção do MNAA consistia em 

doações e importantes compras de objectos produzidos ou acumulados no país, entre pintura, escultura, 

ourivesaria e artes decorativas, europeias, de África e do Oriente, nos períodos compreendidos entre a 

Idade Média e 185038. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como é possível verificar nos exemplos acima descritos e em tantos outros casos posteriores, um dos 

símbolos fortes dos museus nacionais portugueses é serem instalados, por falta de meios, em edifícios 

existentes. Este facto vai-se tornar, como iremos ver adiante, um constante desafio aos profissionais de 

museus e arquitectos, comprometidos “na salvaguarda de patrimónios monumentais de primeira grandeza 

e em adequá-los a funções e serviços de grande exigência técnica e comunicacional”39.  

 

Estado Novo (1933-1974) 

O panorama museológico português, e consequentemente lisboeta, espelha as mudanças e inconstâncias 

políticas e sociais ao longo dos séculos XIX e XX. Preocupado em definir uma identidade nacional, o regime 

do Estado Novo procurou promover intervenções de conservação e restauro do património, capazes de 

enfatizar uma imagem de conformidade entre “passado/tradição e modernidade/progresso”40. A arquitectura 

portuguesa foi ainda marcada pela promoção das obras públicas, direccionadas por Oliveira Salazar e 

Duarte Pacheco, numa altura “em que se adoptavam em Portugal os figurinos do Movimento Moderno”41.   

Em 1932, o Governo extinguiu os Conselhos de Arte e Arqueologia, centrando as suas funções num 

Conselho Superior de Belas-Artes, na dependência do Ministério da Instrução Pública. Foi igualmente 

definida uma classificação institucional de acordo com três categorias: “museus nacionais”, “museus 

regionais”, e “museus municipais, tesouros de arte sacra e outras mais colecções, oferecendo valor artístico, 

histórico e arqueológico” 42. Os museus nacionais situavam-se todos em Lisboa, fazendo parte da lista o 

MNAA, o MNAC e o Museu Nacional dos Coches. Nesta lista não é mencionado o Museu Etnológico 

																																																								
38 Museu Nacional de Arte Antiga – “História”, disponível em: http://www.museudearteantiga.pt/sobre-o-museu/historia 
[consultado em 17-01-2017] 
39 Raquel Henriques da Silva – ”Os Museus: história e prospectiva”, op. cit., p. 82 
40Catarina Coimbra – Arquitetura de Novos Edifícios para Museus em Portugal 2000-2010, Dissertação de Mestrado em 
Arquitetura, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2013, p. 25  
41 Nuno Teotónio Pereira (1997), “A Arquitectura de Regime”. Portugal: Arquitectura do Século XX, Tostões, Ana; Becker 
Annete; Wang Wilfried, 2007, p. 33  
42 Raquel Henriques da Silva –  ”Os Museus: história e prospectiva”, op. cit., p. 80 

2.7. Museu Nacional de Arte Antiga                                    2.8. Museu Nacional de Arte Contemporânea 



	

11 
	

Português que, desde 1913, integrava o Ministério da Instrução Pública, mas pela Repartição da Instrução 

Universitária 43 . Nas duas primeiras décadas do Estado Novo, salienta-se o MNAA como modelo 

dinamizador da actividade museológica.  

Entre 1930 e 1940, o MNAA é ampliado segundo o projecto do arquitecto Guilherme Rebelo de Andrade, 

coincidindo o fim da sua obra com as comemorações da Exposição do Mundo Português, sendo então 

inaugurado o anexo para a Exposição dos Primitivos Portugueses. A partir destas datas, o Museu começou 

a ganhar prestigio internacional, em grande medida devido ao empenho do seu director José de 

Figueiredo44.  

Apesar de a acção museológica constituir uma linha de trabalho menor, a história regional e as tradições 

locais adquirem visibilidade por todo o país, principalmente nos anos 30 e 40. Com a Exposição do Mundo 

Português e do chamado Plano dos Centenários, desenvolvido a partir de 1937, surge a ideia de fundar 

museus regionais nas capitais de distrito, com o propósito de guardar as memórias locais. Com o mesmo 

objectivo, durante a década de 40, foram criados, por todo o país, pequenos museus rurais nas Casas do 

Povo, enaltecendo o ideal rural.45  

No caso de Lisboa, o Estado cria o Museu de Arte Popular, inaugurado em 1948, na sequência da Exposição 

do Mundo Português de 1940. Situado em Belém e resultante da adaptação do antigo pavilhão da “Secção 

da Vida Popular”, foi projectado pelo arquitecto Jorge Segurado que, através do seu projecto, pretendia 

manter a memoria das Aldeias Portuguesas do Centro Regional da Exposição do Mundo Português46. 

Conforme defendido por Luís Chaves, tratava-se de criar um museu etnográfico do Império, onde todas as 

províncias estivessem representadas47.  

 

 

 

 

 

 

 
No que respeita à valorização do património arquitectónico, os monumentos são integrados na agenda 

política, destacando-se a acção de uma recente organização fundada para promover e supervisionar a 

conservação e restauro do património48 – a Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, criada 

em 1929. A protecção do património cultural português foca-se sobretudo na defesa de grandes símbolos 

																																																								
43 Idem, ibidem 
44 Paulo Oliveira Ramos – op. cit., p. 47 
45 Joana Damasceno, Museus para o Povo Português, Universidade de Coimbra, 2010 p.29 
46 Raquel Henriques da Silva –  ”Os Museus: história e prospectiva”, op. cit., p. 85 
47 Joana Damasceno – op. cit.,p.30 
48 Helena Barranha, João Vieira Caldas e Rita Neto da Silva, “Translating heritage into museums: two architectural 
strategies inside Lisbon Castle”, Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, Vol. 7 
Nº. 1, 2017, p. 34  

2.9. Exposição do Mundo Português, em 1940                     2.10. Museu de Arte Popular, em 1965 
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nacionais que, através da acção da DGEMN, promoveu importantes obras de restauro em imóveis 

classificados (de que é exemplo o Castelo de São Jorge, em Lisboa).  Neste sentido, os monumentos 

intervencionados ilustram a história da nação reescrita pelo Estado Novo49. Este empenho historicista do 

regime no restauro do património monumental leva a que sejam efectuadas obras nos vários museus 

nacionais, contudo insuficientes para a efectiva modernização dos mesmos50.  É o caso do Museu Nacional 

dos Coches, que em 1944, foi acrescentado ao Picadeiro uma nova sala de exposições, segundo projecto 

de Raul Lino. 

Porém, algumas destas intervenções, cuja prioridade estava relacionada com a propaganda do regime, 

suscitaram críticas devido ao elevado grau de intervenção baseado no princípio da unidade de estilo, que 

levava à demolição de partes do monumento ou mesmo à construção de elementos que nunca chegaram 

a existir51. Contudo, a partir dos anos 60, devido aos princípios adoptados pela Carta de Veneza, começou 

a ser abandonada essa metodologia radical e a “optar-se pela conservação dos monumentos com as 

contribuições válidas de todas as épocas e sem alteração do ambiente em que se encontravam”52. 

A década de 60 representa um momento de ruptura cultural, com impacto nos museus. A criação do Museu 

Calouste Gulbenkian, em 1959, é o principal marco de uma nova era, pela abertura que proporcionou à 

cultura portuguesa através de uma visão moderna e da sua independência relativamente à ideologia do 

regime53. Inaugurado em 1969, o edifício da Sede e Museu da Fundação Calouste Gulbenkian decorreu de 

um concurso desenvolvido entre 1959 e 1960, que “apresentava um desafio à arquitectura de grande escala, 

porque é na procura de um novo conceito de monumentalidade que reside um dos aspectos mais 

inovadores desta obra”54. Um dos requisitos impostos ao projeto era que o edifício deveria prever a 

articulação de diversas instalações para cumprirem o objetivo de albergar a Sede, o Museu, Auditórios e 

Biblioteca da Fundação, com as respetivas estruturas de apoio. A equipa vencedora, formada pelos 

arquitectos Ruy Jervis d’Athouguia, Pedro Cid e Alberto Pessoa, concebeu “um conjunto arquitectónico de 

grande unidade, sóbrio e digno” 55. O imóvel encontra-se integrado num espaço verde projetado pelos 

arquitetos paisagistas Gonçalo Ribeiro Telles e António Viana Barreto. O Museu constitui-se, então, “um 

notável exemplo dos novos caminhos da Arquitetura Moderna Portuguesa da década de 1960” 56.  Em 1975, 

o edifício da Fundação Calouste Gulbenkian foi reconhecido com o Prémio Valmor, e, em 2010, classificado 

como Monumento Nacional. 

Com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, foi inaugurado o Museu do Azulejo, em 1965, instalado no 

Convento da Madre Deus, em Xabregas. Ainda em 1959, a Fundação Calouste Gulbenkian patrocinou as 

obras e organizou uma exposição sobre a rainha D. Leonor, de onde surgiu a ideia de fazer desse mesmo 

espaço um museu, que funcionou inicialmente na dependência do Museu Nacional de Arte Antiga. Em 1981, 

																																																								
49 Maria João Neto –  “Restaurar os monumentos da Nação entre 1932 e 1964”, 100 Anos de Património. Memória e 
Identidade. Portugal 1910-2010, 2010, p. 159 
50 Idem, ibidem 
51 Atente-se para o caso do Paço dos Duques, em Guimarães ou mesmo o Castelo de São Jorge, em Lisboa. 
52 João Vieira Caldas – op. cit., p. 97 
53 Raquel Henriques da Silva – ”Os Museus: história e prospectiva”, op. cit., p. 86 
54 Ana Tostões, “Em direção a uma nova monumentalidade. A obra da Sede e Museu da Fundação Calouste Gulbenkian”, 
Revista de História da Arte, nº 2, 2006, p. 191 
55 Fundação Calouste Gulbenkian – “O edifício”, disponível em: https://gulbenkian.pt/museu/colecao-do-fundador/edificio/ 
[consultado em 19-01-2017] 
56 Idem 
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o Museu passa a ter o estatuto de nacional, tornando-se independente do MNAA, e aumenta o seu acervo 

gradualmente integrando também colecções contemporâneas57. 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda sob o regime ditatorial, assiste-se à abertura ao público do Museu da Cidade, em 1942, instalado 

primeiramente no Palácio da Mitra e, posteriormente, em 1979, transferido para o Palácio Pimenta, após 

aquisição do imóvel pela Câmara Municipal e com intervenção de Raul Lino (1968)58; e a abertura ao público 

do Museu Antoniano em 1962, instalado no edifício onde o santo nasceu e viveu até aos 20 anos, junto à 

Igreja de Santo António. Ambos os museus, juntamente com mais três núcleos59, fazem parte, desde 2015, 

do Museu de Lisboa.  

 

	 

 

 

 

 

 

Apesar da evolução do sector museológico a que se assistiu neste período, algumas instituições 

enfrentaram importantes obstáculos, como sucedeu, entre outros com o MNAC e com o Museu Etnológico 

de José Leite de Vasconcelos, mais tarde designado de Museu Nacional de Arqueologia, que devido à 

instalação do Museu da Marinha, em 1961, no mesmo espaço do Mosteiros dos Jerónimos, viu restringida 

a sua capacidade de actuação60. 

A constituição do Museu da Etnologia do Ultramar “viria a assumir a responsabilidade da representação de 

um sector fundamental da cultura portuguesa, na dupla vertente da etnologia nacional ultramarina”61. 

Indissociável da história da antropologia portuguesa, foi formalmente criado em 1965 em instalações 

provisórias. O projecto para a construção do edifício de raiz, no Restelo, iniciou-se em 1973 sendo o Museu 

inaugurado em 1976, no local onde ainda actualmente funciona.	Mais tarde, em 1990, após ter passado a 

																																																								
57 Grandes Museus de Portugal, in Público, 1992, p. 77 
58 Paulo Oliveira Ramos – op. cit., pp. 47-48 
59 Dois são casos de estudo da presentes tese: o Núcleo Arqueológico da Casa dos Bicos e o Museu do Teatro Romano. 
60 Raquel Henriques da Silva –  ”Os Museus: história e prospectiva”, op. cit., pp. 93-94 
61 Idem, p. 94 

2.13. Museu Antoniano, em 1963                                          2.14. Museu da Cidade, Palácio Pimenta, em 1987 

  2.11. Museu Calouste Gulbenkian                                         2.12. Museu Nacional do Azulejo 
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fazer parte do Instituto Português de Museus, passou a designar-se de Museu Nacional de Etnologia (MNE), 

tal como é conhecido nos dias de hoje62. 

 

	

 

 

 

 

 

Do pós-25 de Abril ao pós-integração europeia (1974-1993) 

A Revolução de 25 de Abril de 1974, e a consequente instauração da democracia, geraram profundas 

transformações políticas, sociais e culturais com impacto também no panorama museológico português. 

Com efeito, houve uma evolução sem precedentes dos museus portugueses, apesar de se manterem 

algumas das dificuldades, que perduram até aos dias de hoje, designadamente no que respeita a um défice 

de empenho político e financeiro no sector da cultura. Nos anos após a Revolução, a acção do Estado 

focou-se sobretudo em alojar as populações provenientes das ex-colónias e ainda retirar da miséria a 

população que vivia nas periferias das cidades, apostando e investindo em programas de habitação, mais 

do que nos equipamentos culturais.  

Dos traços positivos e transformadores, a nível museológico, fazem parte a renovação de museus herdados 

bem como a integração de novos projectos que reflectem o alargamento dos conceitos de património e o 

empenho cultural de organismos descentralizados, tais como autarquias e diversas associações63.  

Assiste-se, assim, a consideráveis progressos tanto a nível arquitectónico como programático, na tentativa 

de melhor responder aos desafios de um público crescente. Por conseguinte, desde o final dos anos 70, a 

Nova Museologia veio a promover a formação de numerosas associações de defesa do património, bem 

como na iniciativa autárquica e nos encontros e publicações da Associação Portuguesa de Museologia 

(APOM)64. Também a UNESCO desempenhou um papel importante neste campo, aquando da realização, 

entre 1976 e 1979, de várias visitas a museus portugueses. Foi neste contexto que surgiu a primeira 

tentativa de construção de uma rede de museus em Portugal65.  

Foram fundadas, nesta época, algumas novas instituições em Lisboa, designadamente o Museu Nacional 

do Traje, em 1976, e o Museu Nacional do Teatro e da Dança, em 1982, ambos instalados no Parque 

Monteiro-Mor, no Lumiar, ocupando o antigo Palácio dos Marqueses de Angeja66. 

																																																								
62 DGPC – “Museu Nacional da Etnologia”, disponível em: http://www.patrimoniocultural.pt/pt/museus-e-monumentos/rede-
portuguesa/m/museu-nacional-de-etnologia/ [consultado em 20-01-2017] 
63 Paulo Oliveira Ramos – op. cit., pp. 61 
64 A APOM foi criada em 1965 com o objetivo de agregar as diversas entidades igadas aos problemasa museológicos da 
época e promover o conhecimento da musoloigia e dos domínios científicos e técnicos que a informam. 
65 Raquel Henriques da Silva –” Os Museus: história e prospectiva”, op. cit., p. 102 
66  SIPA – “Palácio dos Marqueses de Angeja/Museu Nacional do Traje”, disponível em: 
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6223 [consultado em 20-01-2017] 

2.15. Museu da Marinha, em 1973                                           2.16. Museu da Etnologia 
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Importa igualmente salientar os desenvolvimentos no campo de arte contemporânea, numa época “em que 

se vivia um momento de grande abertura e vitalidade cultural”67.  Perante a irrelevância cultural do Museu 

Nacional de Arte Contemporânea, o primeiro museu comprometido com a produção artística do século XX 

foi o Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, com projecto dos arquitectos Leslie Martin 

e Ivor Richards, inaugurado em 1983. Este museu veio colmatar as insuficiências das instituições 

museológicas existentes na tradução do dinamismo e diversidade da arte moderna e contemporânea. É de 

salientar que a criação do CAM ocorreu num período em que o Estado se encontrava a investir 

prioritariamente noutro tipo de programas, designadamente habitação e, por isso, surge da iniciativa de uma 

fundação privada. Segundo Ana Tostões, “tratava-se de uma frontal e corajosa aproximação à 

contemporaneidade”, cujo objectivo era o de revelar às gerações mais novas a arte que melhor se adequava 

à filosofia dos tempos da época68.  

 

 

   
 
 

 

 

 

Se os museus portugueses enfrentaram um momento difícil, caracterizado pela carência de meios 

humanos, técnicos e financeiros, principalmente nos anos imediatamente após à revolução69, a partir da 

década de 80, mais precisamente a partir da adesão à Comissão Económica Europeia, em 1986, “a vida 

museal portuguesa beneficiou de alterações inovadoras, que se traduziram em novas práticas 

museológicas, no alargamento do conceito de património museológico, na renovação e criação de novos 

museus”70. Na verdade, com a adesão à CEE, Portugal beneficiou de inéditas condições financeiras, que 

																																																								
66 Paulo Oliveira Ramos – op. cit., pp. 61 
67 Ana Tostões, “O CAM e a mudança de paradigma”, Fundação Calouste Gulbenkian. Os Edifícios. Lisboa: FCG, 2006, p.219 
68 Idem, pp. 215-216 
69 Carlos Guimarães, Arquitectura e Museus em Portugal, Entre Reinterpretação e Obra Nova, Porto, Publicações FAUP, 
2004,   p.135  
70 António José Nabais – “Museus na Actualidade”. Iniciação à Museologia, Lisboa: Universidade Aberta 1993, p.66 

2.19. Maquete do CAM, 1982                                                2.20. Sala Exposição Temporária do CAM 

2.17. Museu Nacional do Traje                     2.18. Museu Nacional do Teatro e da Dança                              
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permitiram investir em programas de apoio à requalificação urbana, à reabilitação do património construído 

e à produção e divulgação cultural71. Nos anos 80, é fundado o Instituto Português do Património Cultural 

(IPPC), que posteriormente deu origem ao Instituto Português dos Museus (IPM) e ao Instituto Português 

do Património Cultural (IPPAR), actualmente integrados na Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC). 

A par da expansão cultural por todo o país, Lisboa foi palco de inúmeras exposições e eventos 

internacionais. Desses eventos fazem parte a XVII Exposição Europeia de Arte Ciência e Cultura, em 1983, 

que impulsionou obras de recuperação e remodelação de espaços museológicos existentes, como é o caso 

da Casa dos Bicos, e o II Atelier Internacional da Nova Museologia, em 1985. Como consequência, estes 

eventos fomentaram novas práticas museológicas e cativaram novos públicos.  

Data desta época a criação do Museu da Água (1987) e do Museu da Eletricidade (1990), ambos instalados 

em edifícios preexistentes, respectivamente quatro núcleos diferentes para o Museu da Água (Estação 

Elevatória a Vapor dos Barbadinhos, Aqueduto das Águas Livres, Reservatório da Mãe d’Água das 

Amoreiras, Reservatório Patriarcal) e, para o Museu da Eletricidade, a antiga Central Tejo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Destacam-se ainda novos lugares dedicados à cultura, como é o caso do Centro Cultural de Belém, 

projectado pelo arquitecto Manuel Salgado e o arquitecto italiano Vittorio Gregotti (1988-1993) e da 

Culturgest, projectada pelo atelier do arquitecto Arsénio Cordeiro (1986-1993), ambos construídos de raiz 

em Lisboa, e vocacionados para eventos temporários. O Centro Cultural de Belém, composto por tês 

núcleos, – Centro de Exposições, Centro de Reuniões e Centro de Espectáculos – albergou, desde 1999 a 

2006, o Museu do Design (com parte do espólio fundacional do futuro MUDE) e alberga, desde 2007, no 

seu Centro de Exposições, a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea – Museu Colecção Berardo. 

 

 

 

 

 

																																																								
71 Raquel Henriques da Silva e Helena Barranha, -  “Museus na cidade: Lisboa como exemplo” in ArquiMemória, 2013, p. 
3 

2.21. Museu da Eletricidade                                                  2.22. Museu da Água, Reservatório da Mãe d’Água 

2.23. Centro Cultural de Belém                                          2.24. Culturgest, Edifício Caixa Geral de Depósitos 
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A nível de organismos de gestão de museus, foi criado, em 1991, o Instituto Português dos Museus (IPM), 

que, como referido anteriormente, teve origem no IPPC, tornando autónomos os museus do património 

cultural em geral, e reflectindo a necessidade de reorganização no campo museológico.  

 

De Lisboa - Capital Europeia da Cultura (1994) até à actualidade 

Ainda no campo da divulgação cultural, facilitada pela adesão de Portugal à CEE na década anterior, 

surgem alguns outros eventos realizados na cidade de Lisboa, nomeadamente Lisboa – Capital Europeia 

da Cultura, em 1994, e ainda a Exposição Universal de Lisboa, em 1998. O evento da Lisboa - Capital 

Europeia da Cultura foi de grande importância para os museus, no sentido em que motivou exposições de 

referência e a realização dos respectivos catálogos e outros instrumentos de divulgação que, em simultâneo, 

contribuíram para a renovação do inventário, assim como para a conservação e o estudo das diversas 

colecções72. Levou, igualmente, à criação de novos espaços museológicos e à renovação de alguns já 

existentes. 

Em 1994, o antigo MNAC, devido à remodelação não só arquitectónica mas também programática, adquire 

especial destaque no campo da arte contemporânea, passando a designar-se Museu do Chiado73. Esta 

remodelação, da autoria do arquitecto francês Jean-Michel Wilmotte, ocorre após o incêndio que afectou a 

zona histórica do Chiado, em 1988. A vasta colecção do Museu é representativa das artes plásticas 

portuguesas entre 1850 até ao presente. No entanto, é inegável a carência de espaço do museu, que se 

prolonga até aos dias de hoje. 

Igual destaque merece o Pavilhão do Conhecimento e Ciência Viva, inaugurado em 1999 e projectado por 

João Luís Carrilho da Graça, sendo uma adaptação do espaço do Pavilhão do Conhecimento dos Mares 

na Expo 98. Localizado no Parque das Nações, foi a primeira construção, em Portugal, a ser edificada em 

betão branco, num equipamento cultural, obtendo, em 1999, o Grande Prémio do Júri FAD. 

 

 

 

 

 

Para além dos museus e dos eventos que vieram fomentar o fenómeno de expansão cultural, anteriormente 

enunciados, também foram criados organismos e políticas culturais públicas para acompanhar esta 

crescente valorização do sector museológico da última década do século XX. Em 2000, é criada a Rede 

Portuguesa de Museus (RPM) na dependência do IPM e, em 2004, é aprovada a nova Lei Quadro dos 

Museus Portugueses74. Em 2007, o IPM é convertido em Instituto dos Museus e da Conservação (IMC), e 

																																																								
72 Raquel Henriques da Silva – op. cit., p. 98 
73 Também o MNAA foi alvo de obras de renovação, como já mencionado anteriormente. 
74 José Neves e Jorge Santos – Os Museus em Portugal no período 2000-2005: dinâmicas e tendências, Texto preparado 

2.25. Centro Ciência Viva                                                            2.26. Centro de Ciência Viva 
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vem dar resposta “à necessidade de dar um tratamento especifico à realidade museológica relativamente 

aos outros aspetos patrimoniais”75. Hoje em dia, é a Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) que se 

ocupa da “gestão, salvaguarda, valorização, conservação e restauro dos bens que integrem o património 

cultural imóvel, móvel e imaterial do País, bem como pelo desenvolvimento e execução a política 

museológica nacional”, tendo a tutela 23 Museus e Monumentos e 146 museus agregados na Rede 

Portuguesa de Museus76. 

Do final do século XX à época actual, o número de instituições museológicas e culturais continuou a 

expandir-se. Para além dos museus inaugurados entre 1994 e 2014 que irão ser estudados em pormenor 

nos próximos capítulos, importa referir outras instituições que, como explicado no capítulo da introdução, 

não foram selecionados como casos de estudo. São eles: a Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva, o 

Museu da Música (1994), o Museu Científico e Cultural de Macau (1995), o Museu das Comunicações 

(1997), o Museu da Carris (1999), o Museu do Centro Cultural Casapiano (2000), o Museu do Combatente 

(2003), o Museu da Presidência da República (2004), o Museu do Oriente (2008) e o Museu do Desporto 

(2012). Uma vez que estes museus se inserem no período privilegiado pela presente tese e correspondem 

também a obras de reabilitação de espaços preexistentes, considera-se pertinente apresentar uma breve 

caracterização dos mesmos. 

 

 

 

 
 

 

A Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva foi inaugurada em 1994, ano de Lisboa-Capital Europeia da 

Cultura, tendo como missão o estudo, a conservação e a divulgação da obra do casal de artistas, Maria 

Helena Vieira da Silva e, seu marido, Arpad Szenes, artista húngaro. Encontra-se instalada na Antiga 

Fábrica de Tecidos de Sedas, na Praça das Amoreiras, reabilitada pelos arquitectos Sommer Ribeiro e 

Richard Clarke. Formado por dois corpos, o primeiro – o edifício primitivo da fábrica –, que remonta à época 

pombalina, é constituído por dois pisos e é voltado para a Praça, o outro –  um armazém adicionado mais 

tarde –, que remonta aos anos 20 do século XX, é composto por uma ampla nave industrial, com entrada 

voltada para a Travessa da Fábrica dos Pentes77. Os arquitectos procuraram preservar a identidade do 

imóvel, minimizando o impacto das alterações, uma vez que o edifício se encontrava classificado como 

Imóvel de Interesse Público desde 1984.  

																																																								
no âmbito do projecto Base de dados “Museus”, disponível em:  www.oac.pt . 2006, p. 4 
75 Pedro Lapa – Panorama museológico da arte contemporânea em Portugal. Museologia.pt, nº 2, 2008, p. 194 
76 DGPC – “Museus e Monumentos”, disponível em: http://patrimoniocultural.pt/pt/museus-e-monumentos/ [consultado em 
20-01-2017] 
77 Helena Barranha – “Museus de arte moderna e contemporânea: conceitos, conteúdos, arquitecturas: das tendências 
internacionais ao caso português”, dissertação de Mestrado apresentada na Universidade do Algarve, 2001, p. 90 

2.27. FASVS, vista interior 2.28. Planta piso 0, FASVS 
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O Museu da Música encontra-se instalado em dois pisos de um espaço de 2000 m2, adaptado para o efeito, 

na ala poente da estação de metropolitano Alto dos Moinhos. Apesar de criada em 1994, esta instituição já 

havia cerca de um século que procurava um lugar para expor o seu espólio, que integra uma vasta colecção 

instrumental da Europa, bem como um acervo documental, fonográfico e iconográfico. O projecto de 

arquitectura, sob tutela do IPM (actual DGPC), esteve a cargo da Arquitraço e Intertraço, respetivamente 

ateliers de arquitetura e decoração de interiores, sob a coordenação do arquiteto Carlos Pietra Torres. A 

intervenção procurou combater as contrariedades da sua localização contígua a uma estação de metro, 

tentando, através de superfícies transparentes dar a sensação de um espaço amplo, concebendo a entrada 

de modo a “atrair as pessoas que circulam no átrio da estação e, simultaneamente, garantir o isolamento 

acústico”78. 

 

 

 

 

 

 
 

O Museu do Centro Científico e Cultural de Macau foi instalado, em 1995, num complexo edificado 

correspondente ao antigo sítio da Junqueira, em Belém, mais concretamente num edifício do séc. XVIII. O 

mesmo já fez parte da administração militar, servindo de arrecadação e palheiro, tendo no século XIX 

passado a pertencer à Quinta Burnay. Albergou a Cruz Vermelha e a Legião Portuguesas, durante as 1ª e 

2ª Guerra Mundiais, e o Instituto de Apoio aos Retornados do Ultramar, após o 25 de Abril. O projecto de 

arquitectura foi entregue a Paulo Guilherme d’Eça Leal e a reconstrução do edifício esteve a cargo da 

DGEMN. Uma vez que o edifício se encontrava em elevado estado de degradação, foi necessária a sua 

total reconstrução79. O Museu constitui-se como um laboratório de investigação histórica e cultural que 

apresenta, em exposições temporárias, alguns resultados e investigação do Centro Científico e Cultural, 

																																																								
78 Museu da Música –  “O Espaço”, disponível em: 
http://www.museudamusica.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=107&lang=pt [consultado em 
01-05-17] 
79 Centro Científico e Cultural de Macau –  “Museu, História do Edifício”, disponível em: 
http://www.cccm.pt/page.php?conteudo=&tarefa=ver&id=34&item=Hist%F3ria%20do%20edif%EDcio [consultado em 01-
05-17] 

2.29. Entrada exterior Museu da Música                                 2.30. Espaço expositivo Museu da Música 
 

 2.31. Entrada exterior CCCM                     2.32. Edifício CCCM           2.33. Sala de exposições CCCM 
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mais concretamente acerca da história das relações luso-chinesas e a história de Macau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O edifício da antiga fábrica Vaultier, outrora central de Telex, foi o escolhido, em 1997, para albergar a sede 

da Fundação Portuguesa das Comunicações e o Museu das Comunicações, ficando o projecto de 

reabilitação e adaptação da fábrica a museu esteve a cargo do Departamento de Engenharia e Arquitectura 

da Portugal Telecom. Da autoria do arquitecto João Simões, o edifício dos anos 1940 foi concebido para a 

função industrial, passando mais tarde a albergar a central de Telex. As obras no interior do edifício 

originaram amplos espaços, onde foi alojado o museu. No piso térreo foi instalada uma parte do núcleo 

expositivo, tanto permanente como temporária, as reservas técnicas e de arte, diversas salas polivalentes, 

uma loja e uma cafetaria. O primeiro piso acomoda uma grande parte das exposições permanentes, bem 

como a reserva filatélica e os serviços directivos do museu. Por último, o piso 2 alberga ainda parte da 

exposição permanente, um auditório, uma sala polivalente e multimédia, salas de formação e reunião, uma 

biblioteca, o arquivo documental, além de zonas técnicas e administrativas80.  

 

 

 

 

 

 
 

 

O Museu da Carris situa-se, desde 1999, no Complexo da Carris de Santo Amaro, em Alcântara e é 

constituído por três núcleos. Apesar dos segundo e terceiro núcleos estarem alojados nas antigas naves 

oficiais da Carris agora desactivadas, o primeiro núcleo encontra-se instalado no edifício da antiga sede da 

empresa. Os trabalhos de adaptação procuraram devolver ao edifício a sua traça original, uma vez que, ao 

longo dos anos, foi usado como balneário, arquivo e administração. O primeiro núcleo do museu encontra-

se dividido em cinco salas de exposição, possui ainda zona de recepção, bengaleiro, bem como espaços 

																																																								
80 Fundação Portuguesa das Comunicações – “História”, disponível em: http://www.fpc.pt/pt/fundacao/historia/ [consultado 
em 18-01-2017] 
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Permanente 
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2.34. FPC, vista exterior 
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de reconstituição de uma área administrativa e de saúde e, finalmente, uma sala dedicada à Banda de 

Música dos Empregados da Companhia de Carris de Ferro de Lisboa81. 

 

 

 

 

 

 

 

O Museu do Centro Cultural Casapiano, este encontra-se instalado no complexo arquitectónico do Centro 

de Educação e Desenvolvimento Pina Manique, pertencente à Casa Pia de Lisboa, mais concretamente na 

ala este do edifício das camaratas do antigo colégio, construído em inícios do século XX82. O edifício, 

composto por cinco pisos, dois deles em cave, apresenta uma arquitectura essencialmente funcionalista, 

advinda da sua função inicial de instituição de acção social e de ensino83. O projecto de adaptação a Centro 

Cultural Casa Piano é da responsabilidade do arquitecto Rui Cardim, e teve início em 1992. No entanto, as 

obras de remodelação levaram vários anos, acabando o Centro por ser inaugurado em 2000. O programa 

foi adaptado ao espaço definido por longas galerias, com dois pisos, iluminados por vãos verticai84. Uma 

vez que o interior foi quase na sua totalidade destruído, considera-se que esta intervenção foi sobretudo 

uma reconstrução e não propriamente uma reabilitação do património. 

 

 

 

 

 

 

 

Situado em Belém e inaugurado em 2003, o Museu do Combatente constitui-se como um caso peculiar, 

uma vez que se situa num edifício de cariz militar, o antigo Forte do Bom Sucesso. O início da construção 

da Forte data de 1780, sendo da autoria do engenheiro francês General Vallerée e tendo por objectivo 

reforçar a defesa do porto de Lisboa85. O Forte foi requalificado, por iniciativa da Liga dos Combatentes, a 

																																																								
81 Museu da Carris – “Núcleo I” disponível em: http://museu.carris.pt/pt/nucleo-1/ [consultado em 01-05-17] 
82 SIPA –  “Casa Pia-Colégio de Pina Manique” disponível em: 
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=10466 [consultado em 01-05-17] 
83 Centro Cultural Casa Piano, “O Centro” disponível em: http://cccasapiano.blogspot.pt/p/o-museu.html [consultado em 
01-05-17] 
84 Idem 
85 SIPA – “Forte do Bom Sucesso”, disponível em: http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=9896 
[consultado em 01-05-2017] 

  2.39. Exterior Museu Centro Cultural Casapiano                             2.40. Interior Museu Centro Cultural Casapiano                              
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2.44. Aspecto da sala expositiva do Museu da 
Presidência da República, vista do mezanino 

partir de 1992, aquando da construção do Monumento aos Combatentes do Ultramar, segundo projecto do 

arquitecto Guedes de Carvalho. O espaço exterior do Museu, uma vez situado num antigo forte, beneficia 

duma excelente relação com o Rio Tejo. Salienta-se ainda o Monumento dos Combatentes, situado por 

detrás do forte, que assinada os soldados portugueses caídos pela Pátria na Guerra do Ultramar86. 

 

 

 

 

 

 

 

O Museu da Presidência da República encontra-se instalado, desde 2004, no Palácio de Belém, mais 

concretamente nos edifícios recuperados das antigas cocheiras e garagens. O projecto de adaptação do 

edifício para a instalação do Museu foi distribuído em três fases – reabilitação arquitectónica (1998-2000), 

realização do programa museológico (2003-2004) e uma nova reabilitação a nível do circuito de visita (2014) 

– sempre a cargo do mesmo atelier de arquitectos, Rui Barreiros Duarte e Ana Paula Pinheiro (RBD.APP-

Arquitectos), com excepção do edifício que alberga a loja, que foi projectado pelo arquitecto da Secretaria 

Geral da Presidência da República, Pedro Vaz. O projecto museológico é da autoria de Diogo Gaspar, 

museólogo e director do museu entre 2004 e 201687. O Palácio de Belém foi, em 1967, classificado como 

Imóvel de Interesse Público, tendo sido reclassificado, em 2006, como Monumento Nacional. O Museu 

combina a exposição das colecções com sistemas interactivos de informação. Segundo os autores do 

projecto museográfico, ao reabilitar e actualizar este espaço, não foi objectivo dar um aspecto novo às 

construções antigas, mas antes “colocar as suas estruturas num implante regenerador que possibilitasse a 

sua integração na vida contemporânea”88.  

 

 

 

 

 

 

 

O Museu do Oriente foi fundado, em 2008, pela Fundação Oriente que tinha o objectivo de reunir e expor 

um espólio que contasse a história das relações de Portugal com o Oriente, desde a chegada de Vasco da 

																																																								
86 Liga dos Combatentes – “Museu do Combatente”, disponível em: 
http://www.ligacombatentes.org.pt/museus/museu_do_combatente [consultado em 01-05-2017] 
87 RBDAPP Arquitectos – “Livros”, disponível em: http://www.rbdapp.com/info.html [consultado em 20-01-2017] 
88 Diogo Gaspar – Arquitectura do Palácio de Belém, Lisboa: Museu da Presidência da República, 2005, p. 64 

2.43. Museu da Presidência da República, vista 
exterior 
 

   2.45. Museu do Oriente, vista exterior                                          2.46. Museu do Oriente, vista interior  



	

23 
	

Gama à Índia em 1498 até à actualidade. Localizado na zona ribeirinha, em Alcântara, o projecto de 

arquitectura é da autoria dos arquitectos João Luís Carrilho da Graça e Rui Francisco, em colaboração com 

o designer Nuno Gusmão, sendo a museografia da responsabilidade de Fernando António Baptista Pereira. 

O edifício Pedro Álvares Cabral, onde se encontra instalado, desenhado nos anos 30 pelo arquitecto João 

Simões, serviu em tempos de entreposto frigorífico para a Comissão Reguladora do Comércio do Bacalhau, 

e tinha como função conservar bacalhau seco e armazenar fruta fresca. Localizado numa área sob tutela 

da Administração do Porto de Lisboa, encontra-se classificado como Património Municipal89. O armazém 

frigorífico conjuga uma arquitectura conservadora do Estado Novo, com uma tecnologia de frio industrial 

avançada para a época. Ao longo dos seus seis pisos, o museu alberga um espaço de recepção e lounge, 

uma loja, uma cafetaria, um restaurante, um terraço, um espaço de serviço educativo, um centro de 

documentação, vários espaços de armazém de suporte e de reservas, áreas de conservação e restauro, 

um auditório, várias salas polivalentes, bem como de reunião e de trabalho administrativo e finalmente um 

espaço de exposições temporárias. Os pisos 1 e 2 são dedicados exclusivamente às áreas de exposição 

permanentes.  

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar esta lista de projectos complementares aos casos de estudo, importa mencionar o Museu 

Nacional do Desporto, criado em 2012, ocupando uma parte do Palácio da Foz, situado na Praça dos 

Restauradores, imóvel de interesse público historicamente ligado à actividade de diversas colectividades 

desportivas90. Desde que foi mandado construir no século XIX, o edifício para além de Palácio deteve 

variadas funções. Entre 1994 e 1997, foi sujeito a obras de recuperação, remodelação das instalações 

gerais e pintura. Em 1995 foi instalado o Museu da Rádio e, entre 2001-2002, acolheu a Cinemateca 

Portuguesa91. Uma vez que não houve significativas obras de adaptação, não foi necessário um projecto 

de arquitetura. No que diz respeito à identificação dos espaços, o Museu é constituído pela Biblioteca 

Nacional do Desporto (que faz parte integrante do mesmo), pelas salas adjacentes superiores e inferiores 

e pela sala de exposições. Em exposição encontram-se artigos desportivos que pertenceram a atletas e 

que colocaram o nome de Portugal no panorama internacional92. 

																																																								
89 Fundação Oriente – “O Edifício”, disponível em:  
http://www.museudooriente.pt/214/edificio.htm#.WH_1Hs71eoE [consultado em 05-01-2017] 
90 Portaria n.º 107/2014 de 22 de maio –  “Instalação do Museu Nacional do Desporto e da Biblioteca Nacional do 
Desporto no Palácio da Foz”, disponível em: 
http://www.gmcs.pt/pt/portaria-n-1072014-de-22-de-maio-instalacao-do-museu-nacional-do-desporto-e-da-biblioteca-
nacional-do-desporto-no-palacio-foz?Cultura [consultado em 01-05-2017] 
91 SIPA –  “Palácio Castelo Melhor/Palácio da Foz”, disponível em: 
http://www.monumentos.pt/site/app_pagesuser/SIPA.aspx?id=6527 [consultado em 01-05-2017] 
92 Câmara Municipal de Lisboa, “Museu Nacional do Desporto”, disponível em:  http://www.cm-
lisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/museu-nacional-do-desporto [consultado em 01-05-2017] 

 2.47. Exterior Museu do Desporto                                              2.48. Interior Museu do Desporto                              
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Verifica-se que, entre 1994 e 2014, não se regista, em Lisboa, qualquer edifício museológico construído de 

raiz. Apenas em 2015 e 2016 se verificou a construção de dois novos imóveis: o Museu dos Coches em 

Belém, inaugurado em 2015, cujo projecto é da autoria do arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha, em 

parceria com o arquiteto português Ricardo Bak Gordon; e o MAAT – Museu de Arte, Arquitectura e 

Tecnologia, aberto ao público em 2016, um projecto inovador, desenhado pelo atelier de arquitetura Amanda 

Levete Architects, que coloca em comunicação o novo edifício do museu e o antigo edifício da Central Tejo. 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 201493, assiste-se também à criação de dois museus, de incontestável destaque, ocupando 

imóveis de interesse histórico: o Museu do Aljube (edifício contíguo ao edifício do Museu do Teatro 

Romano), inaugurado em 2015, com projecto elaborado pelos arquitectos Manuel Graça Dias e Egas José 

Vieira, e o Museu do Dinheiro, inaugurado em 2016 e projectado pelos arquitectos Gonçalo Byrne e João 

Pedro Falcão de Campos, instalado na antiga Igreja de S. Julião, na Baixa Pombalina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se, deste modo, uma gestão produtiva da herança dos museus históricos e, simultaneamente, o 

alargamento da rede museológica, através da criação de novos espaços, entre os finais do século XX e a 

actualidade. Neste período, “os museus tornam-se um grande tema da arquitectura e lugares de 

metaforização de desejos e reivindicações das cidades”94.  

De acordo com o Inquérito aos Museus em Portugal, realizado pelo antigo IPM/Ministério da Cultura, em 

colaboração com o Observatório das Actividades Culturais e também, mais recentemente, pelo estudo O 

Panorama Museológico em Portugal (2000-2010), Lisboa e Vale do Tejo é a região com maior percentagem 

																																																								
93 O período posterior a 2014 não é abrangido por esta dissertação, no que respeita à escolha dos casos de estudo. 
94 Raquel Henriques da Silva e Helena Barranha – op. cit., p. 3 

 2.49. Museu dos Coches  2.50. MAAT, Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia 

 2.51. Museu do Dinheiro  2.52. Museu do Aljube  
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de museus. Segundo o mesmo estudo, a capital permanece ainda a região com a maior percentagem de 

visitantes (quase metade do total)95. É ainda de referenciar que “um número significativo destes museus 

corresponde mesmo a obras de referência no panorama da arquitectura portuguesa dos séculos XX e XXI, 

assinadas por arquitectos de diferentes escolas e gerações”96.  

Os casos acima descritos são apenas alguns dos muitos exemplos possíveis de edifícios com valor histórico 

e patrimonial recuperados e reabilitados com a atribuição de um uso museológico, respondendo às 

necessidades contemporâneas e devolvendo-os à sociedade. Como nota Eduardo Lourenço: 
 

O que caracteriza o património cultural de um país é o seu carácter intrinsecamente irreal, 
simbólico. O seu capital ou a sua essência é de ordem memorial. Quer dizer, a sua capacidade 
de escapar ao tempo que o viu nascer, por suscitar em épocas futuras não só uma emoção e um 
sentido análogos aos que incarnam quando surgiram, mas uma espécie de aura imortalizante, 
suplementar, de um passado mais fulgurante que o puro presente97. 

 

Não obstante, também os novos edifícios construídos de raiz irão, no futuro, fazer parte da herança do 

património histórico e arquitectónico português. Concretamente, os sete museus estudados na presente 

dissertação são exemplos expressivos desta multiplicação do número de instituições museológicas 

instaladas em imóveis com significado cultural, que se encontravam desactivados, mas que apresentam 

potencialidades para entrarem num novo ciclo de vida da cidade, desafiando uma revitalização na malha 

urbana. Neste sentido, a importância da conservação do património arquitetónico prende-se com o facto de 

os edifícios do passado, que chegam até nós, reflectirem a arquitectura e a cultura da época em que foram 

concebidos, sendo um dever transmiti-los a gerações futuras. Para além disso, “uma boa razão para 

restaurar e reabilitar o património arquitectónico reside nas vantagens desta opção, a nível económico” 98.   

Após se ter investigado a evolução museológica da cidade de Lisboa, desde a criação do seu primeiro 

museu até à actualidade, bem como a importância do património arquitectónico e a respectiva reafectação 

ao uso museológico, o capítulo seguinte analisará os sete casos de estudo selecionados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																								
95 Raquel Henrqiues da Silva – op. cit., p. 91 
96 Idem, ibidem 
97 Eduardo Lourenço – “Património”. Revista Património nº3 Dezembro 2015, Lisboa: DGPC, Palácio Nacional da 
Ajuda, p.  54 
98  Council of Europe (1976) Resolution (76) 28 concerning the Adaptation of Laws and Regulations to the 
Requirements of Integrated Conservation of the Architec- tural Heritage, II. Principles of integrated conservation 
policy, III. National inte- grated conservation policies [trad. e adaptado]. cit. por Helena Barranha – Património 
cultural: conceitos e critérios fundamentais, Lisboa: IST Press e ICOMOS-Portugal, 2016, p. 85 



	

26 
	

 

  



	

27 
	

3. Casos de Estudo   

 

Os museus instalados em edifícios antigos, em Lisboa, têm temas e colecções muito diversas. Entre as 

reabilitações de imóveis para a instalação de funções museológicas, no período entre 1994 e 2014, 

encontram-se as seguintes instituições tuteladas pela Câmara Municipal de Lisboa: Museu do Fado, Museu 

da Marioneta, Museu de Lisboa – Teatro Romano, Núcleo Museológico do Castelo de S. Jorge, MUDE 

Museu do Design e da Moda, Atelier-Museu Júlio Pomar, Museu de Lisboa – Casa dos Bicos. Todos eles 

irão ser analisados detalhadamente nas páginas seguintes. É de frisar que existem outros casos, tutelados 

por outras entidades, mas que, no entanto, não foram selecionados como casos de estudo para a presente 

dissertação99. 

 

Museu do Fado (1995-1998; 2006-2008) 

 

 

 

 

 
 

O Museu do Fado foi inaugurado em 1998, após a reabilitação do edifício do Recinto da Praia, segundo 

projecto do atelier Santa-Rita Arquitectos. O museu, situado em frente ao Largo do Chafariz de Dentro, é a 

																																																								
99 Ver anexo 3. 

3.1. Museu do Fado, planta de localização                                   3.2. Museu do Fado, vista exterior                                              

Mapa de Lisboa - Localização dos casos de estudo: 1. Museu do Fado; 2. Museu da Marioneta; 3. Museu de 
Lisboa–Teatro Romano; 4. Núcleo Museológico Castelo de S. Jorge; 5. MUDE; 6. Atelier-Museu Júlio Pomar; 
7. Museu de Lisboa–Casa dos Bicos 
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porta de entrada para o histórico Bairro de Alfama100, um dos núcleos mais antigos da cidade de Lisboa e 

detentor de interesse patrimonial pela sua matriz urbana singular pouco alterada com o terramoto de 1755. 

O Museu resultou essencialmente de doações de intérpretes, instrumentistas e seus familiares, possuindo 

um vasto espólio e materializando-se numa homenagem à canção tradicional de Lisboa e aos seus 

produtores101 . Tem por missão conservar e promover o fado, “arte performativa oriunda dos bairros 

históricos de Lisboa” 102 com uma história de aproximadamente 200 anos, e classificado pela UNESCO 

como Património Imaterial da Humanidade, em 2011. 

O edifício do Recinto da Praia foi construído em 1868 pela Companhia das Águas de Lisboa, sendo a 

primeira estação elevatória da cidade. Foi edificada para solucionar o problema de carência de água na 

capital, captando, através dum sistema elevatório, as águas residuais de Alfama, e bombeando-as para um 

outro depósito na freguesia de S. Vicente. Quando, a partir de 1880, esta estrutura se tornou secundária, 

passou a servir apenas como ponto de apoio à nova estação principal dos Barbadinhos, em caso de avaria 

da mesma103. Em 1938, a estação foi desactivada e por volta de 1960, serviu de oficina de reparação de 

contadores, sendo posteriormente transformada num refeitório. No início dos anos 70, o edifício encontrava-

se devoluto, pelo que, em 1974, instalou-se o Centro de Trabalho do Partido Comunista Português, 

ocupação que manteve até 1990, data da Proposta de Classificação104.  

Em 1990, foi elaborado um estudo, pela Associação do Património e População de Alfama (APPA), entregue 

ao Instituto Português do Património Cultural, que visava a classificação do imóvel, propondo a sua inclusão 

numa rede patrimonial. Nesta época, pretendia-se criar um museu dedicado à história do conjunto edificado 

e ao respectivo contributo para o desenvolvimento da cidade. Esta proposta museológica assumiu a 

designação de “Recinto da Praia – Águas de Alfama” no dossier de Proposta de Classificação do edifício105.  

 

 

 

 

 

 

 

 
A partir da década de 1980, o Bairro de Alfama foi alvo de sucessivos processos de reabilitação, no sentido 

																																																								
100 Museu do Fado, desdobrável, p. 4 
101 Idem 
102 Museu do Fado, “História”, disponível em: http://www.museudofado.pt/gca/?id=12 [consultado em 18-01-2017] 
103  SIPA, “Central elevatória de Praia/Museu do Fado e da Guitarra Portuguesa”, disponível em: 
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3107 [consultado em 18-01-2017] 
104 Idem 
105 Ricardo Ramos – Reabilitação de Edifícios Industriais como Museu, Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 
Reabilitação da Arquitectura e dos Núcleos Urbanos, Faculdade de Arquitectura, Universidade de Lisboa, 2011, pp. 149-
150 

                        3.3. Corte longitudinal, 1869                                             3.4. Corte transversal, 1867           
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de se incorporarem infraestruturas de saneamento e de dotar os fogos de condições de habitabilidade. 

Neste sentido, também o edifício em análise foi sujeito a uma intervenção municipal, na tentativa de evitar 

a degradação de um imóvel importante na história do local106. Assim, entre 1995 e 1998, o edifício foi alvo 

de uma profunda reabilitação e ampliação, de acordo com o Projecto Integrado do Chafariz de Dentro, 

lançado pelo município, para aí instalar o Museu do Fado107.  

Em relação às características formais e espaciais, o edifício original era composto por três alas, cobertas 

por telhados armados com estruturas de madeira108: dois blocos laterais mais baixos, um para as caldeiras 

(corpo poente), e outro para o pessoal (corpo nascente), ambos com dois pisos e quase com a mesma 

cércea, e um outro edifício, ao centro, mais elevado, a “nave da máquina”109. Em termos espaciais, e não 

obstante a composição simétrica da fachada principal, os dois volumes laterais são assimétricos, 

apresentando a construção nascente uma dimensão mais reduzida, enquanto que a poente exibia uma área 

semelhante à do corpo central, tal como hoje ainda se pode verificar. No que diz respeito à sua 

caracterização, esta é sobretudo feita a partir da identificação do grande pórtico envidraçado com caixilhos 

em ferro, que conferia ao edifício uma forte presença no Largo do Chafariz, um dos maiores espaços 

públicos de Alfama. A nave central afirmava-se pela sua generosa área e por um elevado e duplo pé direito, 

e apresentava-se com um impressivo espaço unitário, onde se situavam as máquinas, as bombas e a 

fornalha. Os volumes laterais albergavam as caldeiras e os percursos de manutenção. Para o lado poente, 

encontrava-se a cisterna de estrutura portificada e rectangular, enterrada sob um eirado110 . Por ser 

considerado um marco da capacidade técnica novecentista e de prática da arquitectura industrial da época, 

foram consideradas várias hipóteses para o edifício111. Por fim, foi-lhe destinado a remodelação e ampliação 

para poder receber actividades relacionadas com o mundo do Fado.  

Tratando-se de uma intervenção num edifício construído originalmente para outro uso, foi necessário ter em 

conta não só o contexto social e histórico do mesmo, mas também o programa museológico. Acerca deste 

tema, o arquitecto João Santa-Rita, autor do projecto, comenta: 
 

O Projecto do Museu do Fado é um segundo projecto para um mesmo edifício e é como tal a 
reavaliação das intenções do passado e a sua renovação face ao novo paradigma. Uma proposta 
que resulta desses dois tempos; o passado, da história, da construção, e dos anteriores projetos; 
do presente, das intenções e ambições programáticas. Pretende ainda reavaliar o encontro do 
edifício com o local e a sua adequada transformação num acontecimento de tradição popular – o 
Fado. Propõe a criação de cenários e de referencias marcantes na cidade, nos seus percursos e 
paisagens mais antigas112.  

O museu passou por duas intervenções – a primeira entre 1995 e 1998, e a segunda entre 2006 e 2008. A 

escolha para albergar o Museu do Fado deveu-se ao facto de ser um edifício com uma escala considerável 

																																																								
106 Idem, p. 151 
107CML – “Antiga Estação Elevatória do Chafariz de Dentro ou de Águas de Alfama”, disponível em:  http://www.cm-
lisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/antiga-estacao-elevatoria-do-chafariz-de-dentro-ou-de-aguas-de-alfama 
[consultado em 18-01-2017] 
108 José Manuel das Neves (dir. e coord.), “Reconstrução do Edifício Praia – Museu do Fado”, Arquitectura Portuguesa 
Contemporânea 1991-2001, Porto: Asa, 2001, pp. 137-138 
109 Idem, p. 138 
110 Idem, ibidem 
111 Diogo Seixas Lopes (dir.), “Edifício Praia – Museu do Fado, Lisboa”, Prototypo, nº 6, Lisboa: StereoMatrix, Dezembro 
2001, pp. 97-98 
112 José Manuel das Neves – João Santa-Rita: Projectos 1987-1998, Lisboa: Estar, D.L. 1998, p.80 
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(no entanto, não suficiente para todo o acervo do museu), na posse da CML e localizado em Alfama, bairro 

historicamente associado à temática do Fado.  

Para a instalação do Museu do Fado no edifício foi necessária a ampliação da antiga estação elevatória. A 

extensão foi resolvida através da abertura de uma semi cave, da ocupação de parte do terraço da cisterna, 

que foi recuperada, bem como do adoçar de duas construções, independentes entre si. Esta autonomia foi 

reforçada “pela geometria dos espaços que ocupam e pelo modo como resolvem a relação com a 

envolvente – o “L” de encerramento do pátio – efémero e expressando na sua estrutura a leveza com a qual 

assenta sobre a cisterna existente – o volume mais sólido, mecânico e hermético na sua aparência, que 

encerra as áreas técnicas e de apoio do Museu”113. 
 

 

 

  
 

 

  
 

 

 

Na primeira intervenção, que levou à inauguração do espaço, em 1998, é de salientar a preservação do 

vasto envidraçado do corpo torreado do recinto, que hoje liga o anfiteatro existente no seu interior com a 

vida colectiva e pública do seu exterior. Também apresenta grande relevância o novo corpo, anexo ao lado 

poente, em forma de “L”, encerrando um pátio que estabelece uma forte relação com o Largo do Chafariz 

de Dentro, “assegurando para o conjunto edificado a presença urbana de um desenho e das geometrias 

inequívocas da modernidade”114.  

No que toca ao programa, este era extenso para o espaço e para a capacidade do edifício em questão. O 

projecto englobava um núcleo museológico, um centro de documentação, um anfiteatro, salas de aula de 

instrumentos de corda, uma loja e uma cafetaria. O percurso de visita inicial incluía a recriação de uma 

taberna, uma oficina onde se faziam guitarras, uma casa de fados, entre outros ambientes.  

 

 

 

 

 

																																																								
113 Diogo Seixas Lopes (dir.), op. cit., p. 97 
114 José Manuel das Neves – João Santa-Rita: Projectos 1987-1998 – op. cit., p.9 

 3.8. Maquete 1ª intervenção, vista frontal                                                    3.9.  Corte pelo hall e auditório     

3.6.  Ligação entre construção em “L” e corpo 
poente  

3.7. Volume anexo 
para áreas técnicas   

 3.5. Volume anexo  em “L”, 
destinado ao restaurante do museu    
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Em relação à segunda intervenção, em 2006, a EGEAC apresentou uma candidatura ao Programa 

Operacional da Cultura tendo em vista a execução do Projecto de Recuperação e Valorização do Museu 

do Fado115. Eram várias as intenções e razões da intervenção, abrangendo diversas componentes, tais 

como “a reabilitação de coberturas e revestimentos de fachadas do edificado, a eliminação de barreiras 

arquitectónicas – qualificando as acessibilidade para os visitantes com mobilidade condicionada – o reforço 

das condições de segurança – através da instalação de sistemas de circuito fechado de televisão – e a 

valorização do circuito museológico através da ampliação e renovação da exposição permanente do 

Museu”116.  

O atelier Santa Rita arquitectos, que foi autor do primeiro projecto museológico, foi novamente escolhido 

para esta renovação, em colaboração com António Viana, autor do projecto de museografia. Segundo a 

memória descritiva do projecto, a intervenção no edifício dizia respeito “a trabalhos de manutenção, revisão 

e actualização das instalações” 117 . Tratou-se de uma intervenção muito delicada, considerando os 

compromissos com os acabamentos e instalações existentes. Estes aspectos são sobretudo evidentes no 

corpo poente, que foi alvo de uma intervenção profunda ao nível das diversas infraestruturas. Houve ainda 

particular cuidado na utilização de materiais que garantissem que o seu acabamento e qualidade fossem 

em tudo iguais aos dos elementos existentes, “tendo naturalmente em consideração o desgaste dos 

materiais e das pinturas”118. 

O programa do Museu não foi alterado na sua essência, mantendo-se as funções iniciais. A alteração 

principal a nível conceptual foi o abandono da ideia de recriação de ambientes, que ocupava muito espaço 

de exposição, reduzindo a área disponível para integrar todo o acervo119. O museu passou a oferecer postos 

de escuta e consulta interactiva para os visitantes sobre a canção nacional, projecções de filmes e actuações 

de fadistas e, algumas obras plásticas em que o fado marca presença, apostando nas novas tecnologias e 

combatendo a falta de espaço que o edifício apresenta. Consequentemente, esta modificação na forma 

como divulgar o fado, proporcionou ao museu uma maior área para expor as colecções, sendo que antes a 

exposição se encontrava confinada a duas salas no primeiro piso, e que, após a intervenção, a exposição 

foi alargada aos três pisos do edifício, ficando o piso -1 dedicado apenas a exposições temporárias.  

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
115 Museu do Fado – “História”, disponível em: http://www.museudofado.pt/gca/index.php?id=12 [consultado em 18-01-17]  
116 Sara Pereira, Museu do Fado 1998-2008, Lisboa : EGEAC-Museu do Fado, D.L. 2008, p. 27 
117 “Memória Descritiva de Arquitectura”, 1996, cortesia do Museu do Fado  
118 Idem  
119Lusa – “Museu do Fado abre quinta-feira depois de renovação”, 2008. 

  3.10. Exposição Permanente, piso 1                         3.11.  Acessos verticais             3.12.  Vista desde o piso -1     
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Um outro ponto fulcral desta segunda intervenção arquitectónica e do circuito museológico foi o aumento e 

reforço das condições de acesso e acolhimento de visitantes120. Com efeito, o circuito museológico foi 

desenhado tendo em conta da necessidade de integrar os renovados conteúdos temáticos, incluindo o 

espólio incorporado recentemente, mas passando também pela dimensão histórica e teórica do fado121. 

Nesta perspectiva, o novo circuito museológico veio permitir a integração de novas peças e o 

desenvolvimento de novos projectos de investigação respeitantes à temática do Fado. O Projecto de 

Recuperação e Valorização do Museu do Fado finalizou-se em 2008, ano da sua reabertura122. 

Actualmente, e através da contribuição das duas intervenções, o interior do conjunto, constitui uma 

“estrutura em que as circulações lineares ou helicoidais relacionam […] os espaços do edifício e estes com 

a sua envolvente, próxima e distante” 123. O piso térreo do bloco intermédio possui um grande vazio no seu 

centro, estabelecendo relações visuais entre os vários pisos do edifício e criando a percepção das diferentes 

cotas dos mesmos. Através desta abertura é possível avistar-se as exposições temporárias do piso em 

cave. O mesmo corpo é encimado pelo anfiteatro, circundado por um mezanino, e encontra-se voltado para 

o Largo, através do enorme vão. A parede frontal do auditório encerra o espaço com uma estrutura com 

portas em vidro, que tenta representar o grande envidraçado da antiga estação elevatória, e que se 

apresentam frente a frente. A configuração inclinada desta sala assemelha-se ao rampeado e às escadas 

que formam o circuito expositivo e a organização do museu, em forma de espiral.  Este percurso do edifício 

central distribui o visitante para as várias divisões já dispostas nos outros dois corpos: para a loja no piso 0 

(situada no volume poente), ou para as duas salas de exposições permanentes no piso 1 (uma em cada 

ala). No piso térreo situam-se, também, os gabinetes e as salas de reuniões do Museu, e no piso -1 

encontra-se a escola de fado do Museu, ambos no corpo nascente. O acesso ao restaurante e à cafetaria, 

situados nos dois pisos da construção anexa em “L”, é feito pelo piso térreo, através da área em frente ao 

bengaleiro, na parte detrás do bloco poente. 

Assim, é possível afirmar que o Projecto do Museu do Fado se assume como uma conjugação do tempo 

passado e presente que, ao conservar a imagem exterior do edifício quase na sua totalidade e reforçando-

a através do contraste com os novos volumes, reconhece “desse modo, os seus diferentes contextos” 124.  

 

  
 

   
 
 

 

 

																																																								
120 Sara Pereira – op. cit., p. 27 
121 Idem, p. 28 
122 Museu do Fado – “História”, disponível em: http://www.museudofado.pt/gca/?id=12 [consultado em 18-01-2017] 
123 José Manuel das Neves (dir. e coord.), “Reconstrução do Edifício Praia – Museu do Fado”, p. 137 
124 “Edifício do Recinto da Praia”. Architécti, nº 38, Lisboa, Agosto-Outubro 1997, p. 34 

3.14.  Perspectiva da dupla 
estrutura, criada pelos envidraçados 
interior e exterior  

3.13. Perspectiva axonométrica ilustrativa da estrutura do 
edifício, onde é perceptível a distribuição helicoidal 
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Museu da Marioneta (1998-2001; 2000-2001; 2007-2008) 

 

 

 

 

 

 

 

O Convento das Bernardas, na Madragoa, foi o imóvel escolhido para albergar o Museu da Marioneta, cuja 

abertura ocorreu em 2001. O edifício preexistente foi objecto de uma intervenção profunda de reabilitação 

a cargo do arquitecto João Almeida, entre 1998 e 2001, e, em 2001, após o projecto do circuito expositivo 

do atelier de arquitectura ARX Portugal, passou a acolher o Museu da Marioneta, que até então se 

encontrava num edifício na Colina do Castelo. O Museu da Marioneta tem como missão “recolher, manter, 

conversar, investigar, exibir e divulgar o teatro de marionetas, a marioneta e a sua história”125. Assim, o 

percurso expositivo foi desenhado tendo em conta o acervo existente no anterior museu, que tinha como 

proprietário original a Companhia das Marionetas de São Lourenço126 que, mais tarde, após celebração de 

um acordo por parte da EGEAC, permitiu a sua transferência para o Convento das Bernardas. 

O antigo convento, construído na segunda metade do séc. XVII, fica situado no bairro histórico da Madragoa, 

um povoado piscatório localizado entre as portas de Santa Catarina e Alcântara, que no século XVI, foi 

integrado numa via ribeirinha de expansão, quando a cidade medieval cresceu para Oeste127. A designação 

de Convento das Bernardas remete para a ocupação do mesmo por parte das freiras da ordem de São 

Bernardo entre 1653 e 1851, sendo também conhecido como Abadia de Nossa Senhora de Nazaré 

Mocambo” ou “Real Mosteiro de Nossa Senhora da Nazaré do Mocambo”, por se localizar no antigo bairro 

do Mocambo128.  

 

 

 

 

 

 

																																																								
125 Maria José Machado Santos, Museu da Marioneta: Catálogo de Exposição, Lisboa: EGEAC, 2005, p. 11 
126 Luís Vieira, Museu da Marioneta: Catálogo de Exposição, Lisboa: EGEAC, 2005 p. 15 
127 Raul Carvalho – “Reabilitação Urbana dos Bairros Históricos de Lisboa”. Architécti nº52, 2000, p. 161 
128 Aplicação Museu da Marioneta, “Um pouco de história” [consultado em 28-05-2017] 

3.16. Museu da 
Marioneta, vista exterior 

3.15.  Museu da Marioneta, Planta de 
localização  

3.17.  Museu da Marioneta, fotografia 
aérea 

3.18. Alçado Rua da Esperança (parcial) 3.19. Alçado Rua Vicente Braga (parcial) 
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Implantado num terreno com acentuado declive, o antigo convento apresenta dois níveis bem definidos: um 

inferior, ao nível da rua da Esperança, e um elevado e recuado para o interior do bairro. O alçado Sul, virado 

para a Rua da Esperança, organiza-se em cinco níveis e em dois corpos delimitados por pilastras de 

cantaria. Tal como é característico na arquitectura conventual, o imóvel, de planta aproximadamente 

quadrada, desenvolve-se em torno de um claustro.   

O terramoto de 1755 destruiu o Convento quase na sua totalidade, o que fez com que as freiras tivessem 

de ser alojadas noutros locais, só voltando ao Convento em 1786, apesar de, nessa altura, a igreja ainda 

não estar concluída. Por volta de 1758, iniciou-se a reconstrução, segundo projetos do arquiteto italiano 

Giacomo Azzolini, em que foram adicionadas lojas na base do edifício129. Após a saída das freiras, devido 

à extinção das ordens religiosas em 1833, o Convento foi vendido por proposta pública e ocupado por 

diversos inquilinos. Primeiramente, por volta de 1855, veio a albergar o Colégio de Nossa Senhora da 

Conceição, que funcionou durante longos anos no edifício. Por volta de 1930, no espaço da capela, 

funcionou durante anos uma sala de espectáculos e cinema, o Cine-Esperança130. Paralelamente, o imóvel 

serviu ainda de habitação para cerca de duzentas famílias. Na década de 70, funcionavam no edifício sete 

estabelecimentos comerciais, no entanto, por ainda existir um elevado estado de degradação, foi criada 

uma Comissão de Moradores para tentar resolver as inadequadas condições de habitabilidade. Em 1980, 

o edifício foi inserido numa Zona Especial de Proteção e, em 1996, foi classificado como Imóvel de Interesse 

Público131. 

Em 1998, a CML adquiriu o imóvel, levando a cabo o Projecto Integrado do Convento das Bernardas, 

realizado pela Direcção Municipal de Reabilitação Urbana (DMRU), iniciando-se as obras de reabilitação 

em 1999 e terminando em meados de 2001132. Esta primeira intervenção no imóvel foi executada pelo 

arquiecto João Almeida, tendo como principal objectivo melhorar as condições de habitabilidade e 

segurança, tendo sido reabilitada a totalidade do edifício e não só o espaço destinado a albergar o Museu 

da Marioneta, cujo projecto museográfico só foi elaborado numa fase posterior. Antes do início das obras, 

foram realizadas escavações arqueológicas no claustro, que permitiram pôr a descoberto a antiga cisterna 

do Convento.  

 

 

 

 

 

 

																																																								
129  SIPA, “Abadia de Nossa Senhora da Nazaré do Mocambo / Convento das Bernardas do Mocambo / Real Mosteiro da 
Nossa Senhora da Nazaré do Mocambo”, disponível em: 
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5576 [consultado em 20-01-2017] 
130 Idem [consultado em 20-01-2017] 
131 Idem [consultado em 20-01-2017] 
132 “Projecto Integrado do Convento das Bernardas”, Junho de 2001, consultado no Centro de Documentação do Museu, 
cortesia do Museu da Marioneta 

3.20. Claustro do antigo convento antes da intervenção  3.21. Claustro do antigo convento, após a intervenção 
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Os dois pisos superiores dos corpos que circundam o claustro, onde se situavam as celas das freiras, detém 

ainda a mesma função de habitação para cerca de trinta famílias. Durante as obras de reabilitação, 

identificou-se o que seria o refeitório e a cozinha do antigo Convento, onde ainda se conservaram a chaminé 

e o forno de lenha, bem como as estruturas originais do interior. Optou-se, então, por valorizar este conjunto, 

que veio dar lugar a um espaço de restauração133, situado na ala Norte do piso 3 (piso com acesso directo 

ao claustro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas alas poente e sul do mesmo piso encontra-se, desde 2001, o Museu da Marioneta134. No nível inferior 

existe uma escadaria de pedra na entrada, vencendo dois pisos e que conduz ao piso superior, onde a 

igreja e o claustro se encontram, e por onde é hoje feito o acesso ao Museu.  

 

 

 

 

 

 

 

 
O projecto inicial foi sofrendo alterações, à medida que a obra se ia desenrolando, tendo-se abandonado a 

anterior ideia de criar um Museu das Marchas Populares, para instalar o Museu da Marioneta135. Apesar de, 

na altura da primeira intervenção do Convento das Bernardas, já se estar a pensar projectar um espaço 

																																																								
133 “Projecto Integrado do Convento das Bernardas”, op. cit., cortesia do Museu da Marioneta 
134 Maria José Machado Santos - op. cit., p. 11 
135 Raul Carvalho – op. cit., p. 162 

3.22. Planta do Convento antes da intervenção   3.23. Planta do Convento após a intervenção, 
com área destinada ao Museu a encarnado   

3.25. Espaço da loja do Museu                          3.26. Maquete do espaço do Museu 3.24. Entrada do Museu pela 
grande escadaria 
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museológico para o terceiro piso do convento, a execução do projecto do museu surge apenas em 2001. É 

neste sentido que ocorre a segunda intervenção no antigo Convento, que incide apenas no espaço 

destinado ao Museu e cujo projecto é do atelier ARX Portugal (José e Nuno Mateus). O projecto de 

instalação do Museu da Marioneta no Convento das Bernardas engloba, para além do espaço destinado à 

exposição distribuída em “L”, gabinetes administrativos, um Centro de Documentação, uma loja e recepção 

e ainda um auditório (no espaço da antiga igreja), que serve também de sala polivalente uma vez que os 

assentos são removíveis.  

Optou-se por uma solução reversível, mantendo as ombreiras das grandes portas em pedra, o pavimento 

em tijoleira, e ainda as abóbadas do tecto. No entanto, as paredes foram pintadas de preto, de forma a criar 

uma envolvente teatral e escurecer o ambiente para que as peças expositivas, com o enfoque da luz, se 

destacassem. Nas salas de maior dimensão, as próprias vitrines são utilizadas para fazer a compartição do 

espaço e criar assim um percurso, servindo quase como paredes divisórias. Uma vez que não era possível 

modificar a estrutura original do edifício, optou-se por construir móveis e vitrines removíveis e totalmente 

independentes das paredes, que permitissem albergar objectos de várias dimensões, de acordo com o 

tamanho das marionetas a serem expostas. Esses móveis foram desenhados pelo próprio atelier de 

arquitectura ARX Portugal.  

O processo de preparação e transferência do espólio do anterior Museu da Marioneta para o Convento foi 

condicionado por um espaço físico já consolidado, conventual e com características arquitectónicas 

próprias.  Um outro grande desafio, foi transferir e contar a história de um espólio já existente noutro local 

para um outro espaço, prevendo o futuro alargamento da colecção136.  

Entre 2007 e 2008, o Museu sofreu obras de requalificação e ampliação, financiadas pelo Plano Operacional 

de Cultura e a cargo do atelier ARX Portugal.  Igualmente, por esta altura, a instituição ampliou a sua 

colecção, por meio de diversas doações, nomeadamente a importante colecção Francisco Capelo de 

máscaras e marionetas asiáticas e africanas137. De modo a poder acompanhar o aumento do seu espólio, 

foram adicionadas mais duas salas ao espaço expositivo, traduzindo-se na adaptação da área onde eram 

antes as reservas do Museu, e ainda na alteração da localização da loja, permitindo anexar parte do espaço 

para a exposição permanente, transferindo as reservas para o piso 2 (o Museu localiza-se no piso 3). 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
136 Maria José Machado Santos – op. cit., p. 12 
137 Aplicação Museu da Marioneta, “História” [consultado em 24-05-2017] 

 3.27. Espaço exposição permanente       3.28. Passagem entre salas expositivas    3.29. Vitrine da exposição 
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O museógrafo António Viana teve duas intervenções fundamentais na transformação do espaço expositivo. 

A primeira foi em 2011, ao nível da museografia: a sala ampla sem estruturas expositivas transformou-se 

na sala onde actualmente está a exposição das marionetas africanas, com uma museografia 

assumidamente de ruptura face ao restante percurso expositivo, quer pela sua localização quer pelo seu 

conteúdo. No segundo momento, em 2013, António Viana foi responsável pela intervenção realizada nas 

duas primeiras salas do museu, tanto a nível arquitectónico, pela divisão de uma sala em dois espaços 

através da colocação de vitrines que assumem o aspecto de paredes, como a nível museográfico, seguindo 

o conceito já existente. 

Pode, assim, concluir-se que o Museu da Marioneta não só saiu enriquecido ao tirar partido de um novo 

espaço adequado para albergar o seu valioso espólio, como também o antigo Convento das Bernardas 

beneficiou do contributo desta instituição após a adaptação de parte das suas instalações ao uso 

museológico, tornando-se “um espaço dinâmico, multi-funcional e dinamizador da vivência de um dos 

bairros mais característico da cidade” 138. 

 

Museu de Lisboa – Teatro Romano (2000-2001; 2013- 2015) 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

Inaugurado em 2001, o Museu do Teatro Romano encontrou-se encerrado durante dois anos (desde 2013 

a 2015) para efeitos de obras de remodelação e valorização, para novamente voltar a abrir em 2015. Os 

dois projectos estiveram a cargo da arquitecta italiana residente em Portugal, Daniela Ermano, em 

colaboração com o arquitecto João Carrasco (DEJC Arquitectos)139. O Museu localiza-se a sul do teatro 

romano, edificado nos inícios do séc. I d.C., na parte superior de um edifício do século XVII, alterado 

sucessivas vezes, nomeadamente após o terramoto de 1755. A fachada principal dá para a Rua Augusto 

Rosa, mas o museu ocupa também uma antiga habitação pombalina de inícios do século XIX, com um 

terraço e antigo pátio, situada a Norte deste primeiro edifício, voltada para a Rua de S. Mamede, tendo sido 

																																																								
138 Museu da Marioneta – “Museu”, disponível em: http://www.museudamarioneta.pt/pt/museu/ [consultado em 19-10-2017] 
139 DEJC Arquitectos – “Museu do Teatro Romano”, disponível em: http://www.dejc-arquitetos.com/MUSEU-DO-TEATRO-
ROMANO [consultado em 20-01-2017] 

3.30. Museu do Teatro Romano, Planta 
de localização 

3.32. Museu do Teatro Romano, vista 
aérea 

3.31. Museu do 
Teatro Romano, 
Planta esquemática 
de implantação (R: 
ruínas; M: museu) 
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neste espaço que se realizaram os trabalhos arqueológicos, a partir de 2001140, e onde hoje se encontra a  

recepção do museu141.  

As ruínas do teatro romano foram descobertas pela primeira vez em 1798, aquando das obras de 

reconstrução da cidade após o terramoto de 1755. No entanto, a primeira investigação das mesmas 

realizou-se apenas em 1964, através da execução de uma campanha arqueológica no piso térreo do nº 2 

da Rua de S. Mamede, sendo que um ano mais tarde são retomadas por Irisalva Moita, Conservadora-

Chefe dos Museus Municipais de CML. Em 1967, o teatro romano foi classificado como imóvel de interesse 

público142, e nesse ano e nos seguintes foram executadas campanhas de escavações, levadas a cabo pelo 

Instituto Arqueológico Alemão (1985-1988). Os levantamentos arqueológicos prosseguiram, levando à 

criação do Gabinete Técnico do Teatro Romano, em 1987, que foi desactivado em 1998, ano em que foi 

proposto, por Ana Cristina Leite143, o Programa de Recuperação e Valorização do antigo monumento. Em 

2006, foi emitido um parecer para definição de uma Zona Especial de Protecção na área do museu e 

envolvente, que apenas viria a ser estabelecida em 2011.  

Por ocasião da sua primeira abertura, o museu encontrava-se instalado, quase na sua totalidade, no edifício 

voltado para a Rua Augusto Rosa. O conhecimento sobre este imóvel é reduzido, no entanto alguns estudos 

sugerem que o mesmo foi edificado, originalmente com dois pisos, para albergar um dos celeiros da Mitra.  

Sabe-se ainda que já existia antes do terramoto de 1755, por se destacar em diversas plantas antigas da 

cidade de Lisboa144. Todavia, o que hoje observamos é já uma reedificação/readaptação da anterior 

construção, que terá ocorrido entre finais do século XVIII e inícios do século seguinte145. Em 1878, foi-lhe 

acrescentado mais um piso, “momento que marca o início da laboração de uma fábrica de malas, depois 

propriedade daquele que será o grande empresário Teodoro dos Santos”146. No que respeita ao interior, a 

sua estrutura abobadada que actualmente se visualiza, corresponde a uma reconstrução pombalina, “bem 

evidente nas arcarias de lançamento abatido e nas abobadilhas de tijolo argamassado, habituais a partir 

daquela época”147.  

No caso do segundo edifício, apesar de este já fazer parte do museu desde 2001, a antiga habitação 

pombalina encontrou-se sujeita a várias intervenções arqueológicas (2001, 2005, 2006 e 2011), pelo que 

só mais tarde é que esta aérea passou a integrar o espaço museológico. Este edifício, construído nos inícios 

do século XIX, possui duas fachadas visíveis, uma com frente para o jardim/pátio que lhe é fronteiro, a 

nascente, e outra para a Rua de S. Mamede148. Apesar de se situar a um nível superior, encosta-se, pelo 

lado sul, ao edifício do antigo Celeiro da Mitra e a norte “aproveita a estrutura do postcaenium149 do teatro 

																																																								
140 Lídia Fernandes – Museu do teatro romano (Lisboa): um teatro, um museu e um projecto de investigação, 2013, p. 113 
141 Lídia Fernandes e Joana Sousa Monteiro, Museu de Lisboa – Teatro Romano, um renovado equipamento dedicado à 
História da cidade de Lisboa, 2016, p. 229  
142 Lídia Fernandes – op. cit., p. 118 
143 Então Chefe de Divisão dos Museus e Palácios do Departamento de Património Cultural da Câmara Municipal 
de Lisboa	
144 Idem, p. 111 
145 Lídia Fernandes e Rita Fragoso de Almeida – “Um Celeiro da Mitra no Teatro Romano”. Velhos Novos Mundos, volume 
1, Lisboa e Açores: Centro de História de Além-Mar,  Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de 
Lisboa, Universidade dos Açores  , 2012, p. 120 
146 Idem, p. 112 
147 Idem, p. 115 
148 Idem, 119 
149 O postcaenium é uma enorme estrutura que existe nos teatros de época romana que suporta a fachada cénica.  
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como alicerce da sua fachada”150. Antes da intervenção, este sítio era ocupado pela antiga casa do guarda 

do monumento que, no programa museológico, se previa reabilitar e integrar no novo museu. Acredita-se 

que, apesar de ambos os edifícios terem sobrevivido ao terramoto, foram sujeitos “à regularização 

urbanística implementada pela reconstrução pombalina”, nomeadamente à reimplantação do mesmo 

devido ao alargamento das vias151.  Em síntese, verifica-se que este equipamento museológico ocupa várias 

áreas, com diferentes características, sendo o conjunto interrompido pela Rua de S. Mamede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desde a sua primeira inauguração, em 2001, o museu assumiu dois princípios base: “o desenvolvimento 

da actividade arqueológica e divulgação dos respectivos resultados”152. Por esta altura, o conhecimento 

acerca do Teatro Romano que se estava a musealizar era ainda escasso. O espólio não só era reduzido, 

como também requeria de ser interpretado. Não obstante, optou-se pela decisão de abertura do museu, 

dando-se, simultaneamente, início a uma progressiva escavação de áreas que integravam o espaço 

museológico.  Neste sentido, a adaptação deste mesmo edifício ao uso de museu foi assumida como uma 

outra etapa de transformação do imóvel. O projecto de reabilitação e adaptação de 2001, da autoria dos 

arquitectos Daniela Ermano e João Carrasco, foi articulado com o projecto de museologia da 

responsabilidade de Ana Cristina Leite. Neste projecto, os arquitectos responsáveis tiveram o cuidado de 

considerar e ter em conta no percurso do museu, apesar de não integradas ou musealizadas, as áreas da 

futura escavação arqueológica, que decorreu ao longo dos anos seguintes e que levou à reinauguração do 

museu em 2015153. Nesta primeira intervenção, o museu ocupava o edifício do antigo Celeiro da Mitra, que 

albergava uma sala expositiva com duplo pé direito, onde foi criado um mezanino em estrutura metálica. 

Era ainda possível percorrer o pátio/terraço da antiga casa pombalina, apesar de ainda não se encontrar 

escavado. A entrada do museu era então feita pelo Pátio do Aljube, por uma escadaria que acedia à fachada 

poente da edificação, ou pela Rua de S. Mamede, pelo edifício pombalino. 

																																																								
150 Lídia Fernandes e Rita Fragoso de Almeida – op. cit., 116 
151 Lídia Fernandes – op. cit., p. 112 
152 Lídia Fernandes – op. cit., p. 117 
153 idem, pp. 112-113 

3.33. Planta onde se insere o Teatro Romano: 
observa-se a sobreposição do urbanismo actual. A 
área a amarelo refere-se às estruturas do 
monumento hoje conhecidas  

3.34. Planta onde se inserem as instalações do 
Museu: observa-se o edifício pombalino e respectivo 
pátio (cinzas mais escuros) e o edifício da antiga 
cisterna (cinza claro) 
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No período em que o museu se encontrou encerrado para obras (2013-2015), executaram-se mais 

campanhas de escavação arqueológica que abrangeram também a área envolvente ao monumento 

romano.  Estes trabalhos de escavação tornaram possível conhecer mais aprofundadamente a área sul do 

teatro romano e também perceber o próprio edifício, antes da existência do monumento e, ao mesmo tempo, 

as épocas subsequentes à construção do mesmo. A informação recolhida dos trabalhos de escavação de 

2001 até 2011, viabilizou uma compreensão cuidadosa e pormenorizada da evolução e mutação desta área 

da cidade, cuja ocupação se estende desde o século IV a.C. até à actualidade154. 

O novo projecto de arquitectura, a cargo dos mesmos autores do primeiro, teve como principal finalidade “a 

integração destas estruturas arqueológicas no espaço museográfico e a sua fruição por parte do público, 

objectivo apenas possível pela criação de acessibilidade aos vários locais e pela disponibilização da 

informação fornecida ao visitante”155. Houve ainda a preocupação de tornar o espaço acessível a todos e, 

por isso, instalou-se um elevador e infraestruturas adaptadas a pessoas com mobilidade reduzida156. A 

habitação pombalina foi convertida em entrada e recepção do museu, que foi integralmente renovada, e 

ainda, a uma área expositiva de menor dimensão, bem como a uma zona técnica de arrumos. Entre outras 

alterações, foi substituída a cobertura do edifício principal (com fachada para a Rua Augusto Rosa), foi 

criado um acesso do piso -2 para o interior das ruínas do museu, bem como um acesso ao piso 1 (piso para 

serviços). Foi ainda construída uma instalação sanitária no piso da entrada e uma nova escada de acesso 

do nível da recepção até ao mezanino (piso -1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
154 idem, p. 112 
155 Lídia Fernandes – op. cit., pp. 120-121 
156 Cláudia Carvalho, “Teatro Romano reabre para nos dar mais um pouco da história de Lisboa”, 2015. 

 3.35. Entrada do Museu pela Rua de S. Mamede          3.36. Fachada actual do Museu para a Rua Angusto Rosa 

 3.37. Sala de exposição com 
mezanino após intervenção 
2015  

 3.38. Porta de entrada 
para o Museu (edifício 
pombalino)  

 3.39. Piso da entrada e recepção, com vazio 
para as ruínas (edifício pombalino) 



	

41 
	

Deste modo, foram introduzidas antigas áreas no percurso museológico sendo possível caminhar por entre 

os vestígios arqueológicos. Para isso, foram criados os passadiços metálicos de acesso às ruínas que foram 

colocadas a descoberto no interior da antiga casa pombalina e do pátio subjacente. O antigo jardim ou pátio 

da casa pombalina encontra-se agora aproximadamente de 9 metros abaixo do antigo nível de pavimento 

e as estruturas arqueológicas aí detectadas “são reabsorvidas pelo percurso museológico, adoptando uma 

nova função”157 e integradas agora no discurso expositivo. Como nota Lídia Fernandes: 
 

O espaço é o mesmo, mas agora é possível visitar as múltiplas estruturas arqueológicas de perto, 
através de passadiços metálicos, colocados a vários níveis, que permitem a visualização das 
ruinas, permitindo perceber a evolução do espaço onde o museu se implantou e, igualmente a 
complexidade da ocupação humana do local158.  
 

No fundo, o trabalho de renovação do edificado contemplou, para além de integração museográfica dos 

vestígios arqueológicos, acções de conservação e restauro, principalmente a nível da estabilidade física das 

estruturas arqueológicas, tendo sido feitas algumas obras profundas de contenção de forma a assegurar a 

sua estabilidade e segurança159.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a segunda fase de remodelação, podemos afirmar que o conceito de museu, inicialmente adoptado, 

sofreu alterações significativas, no sentido em que a própria concepção de museu foi renovada. A respeito 

deste tema, a coordenadora do museu explica que: 
 

Seguindo a noção de museu como espaço de preservação de objectos, protegendo dentro de si 
obras valiosas, testemunhas da actividade humana ou da nossa compreensão/visão do mundo, 
o Museu do Teatro Romano enquadra-se numa categoria ambígua que lhe confere um carisma 

																																																								
157 Lídia Fernandes – op cit., p. 116 
158 Lídia Fernandes e Joana Sousa Monteiro – op. cit., p. 229 
159 Lídia Fernandes – op. cit., p. 117 

3.40. Estruturas arqueológicas exumadas na área do 
pátio e na área subjacente da casa pombalina, antes da 
abertura em 2015. Perspectiva nascente-poente da 
área do museu com frente para a Rua de S. Mamede. 

3.41. Conjunto de perspectivas actual da área do 
museu no edifício e pátio pombalino, após 
intervenção de 2015 
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distinto. Englobando múltiplos espaços arqueológicos e abrangendo diversos edifícios – 
originalmente de distintas funcionalidades e cronologias – este museu deve ser entendido como 
uma janela aberta ao passado e à história da cidade, muito mais que um repositório de 
testemunhos da acção humana160 

 
Núcleo Museológico do Castelo de S. Jorge (2007-2008) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Localizado no Castelo de S. Jorge, o Núcleo Museológico do Castelo foi estabelecido na antiga Alcáçova, 

abrindo ao público em 2008. A adaptação desta parte do monumento a museu esteve a cargo dos 

arquitectos Victor Mestre e Sofia Aleixo. Fundado para proporcionar um conhecimento acerca da história do 

local, foi criado com o intuito de expor as peças encontradas no Sítio Arqueológico, musealizado pelo 

arquitecto Carrilho da Graça, entre 2008 e 2010. Desta forma, estes dois pólos museológicos 

complementam-se, fazendo parte de um conjunto de diversos equipamentos incluídos no percurso 

monumental, tais como jardins, miradouros, cafés, restaurantes, e outros espaços de cultura e lazer, 

nomeadamente a Câmara Obscura. 

O Castelo de São Jorge teve origem no período islâmico, constituindo-se como um edifício de características 

militares. Actualmente considera-se que o Castelo é composto pela Alcáçova, pelos vestígios do antigo 

Paço Real, o Castelo (ou Castelejo) e por parte de um aglomerado residencial (a Praça Nova)161. Foi durante 

séculos um local central no desenvolvimento da história da nação portuguesa162.  

Na colina onde hoje se situa o Castelo de São Jorge encontraram-se vestígios de ocupação humana já na 

idade do Ferro, ou seja, há cerca de 3200 anos. Como edifício militar de defesa, o Castelo de São Jorge 

remonta, pelo menos, a 48 a.C., data em que existem os primeiros sinais de fortificação naquela colina do 

então município romano Olissipo163 . O Castelo foi conquistado, em 1147, por D. Afonso Henriques, 

resultando a implantação da Alcáçova164. Este espaço foi por longos anos a zona nobre da cidade fortificada, 

sendo alvo de diversas obras, constituindo-se como o Paço Real da Alcáçova no reinado de D. Dinis (1279-

																																																								
160 Idem, p. 121 
161 Rita Silva, Monumentos e Museografia:  Dois espaços museológicos no Castelo de São Jorge, em Lisboa; Trabalho de 
dissertação, 2014, p.50  
162 Augusto Vieira da Silva, O Castello de S. Jorge, estudo histórico-descriptivo, Extracto da Revista de Engenharia Militar, 
Lisboa: Typographia do Commercio 1898, p. 9 
163 Norberto de Araújo – Castelo de S. Jorge. Separata do Inventário de Lisboa, fascículo 1. Lisboa: Oficinas Gráficas da 
Câmara Municipal de Lisboa, 1959, p. 3.  
164 Helena Barranha, João Vieira Caldas e Rita Neto da Silva – “Translating heritage into museums: two architectural 
strategies inside Lisbon Castle”, Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, 2017, p. 35  

  3.42. Núcleo Museológico, planta de localização    3.43. Entrada para o 
Núcleo Museológico 

  3.44. Saída da loja do 
Núcleo Museológico 
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1325). A partir do século XIII até ao início do século XVI, depois de Lisboa ter sido nomeada capital do reino, 

o Castelo atingiu o seu apogeu, passando a ser para além do Paço Real, palácio de bispos e de nobres da 

corte e fortificação militar165. No início do século XVI, a residência oficial do reino foi transferida para o Paço 

da Ribeira, no Terreiro do Paço, tendo sido D. Manuel I o último rei a residir no Castelo. Uma vez deslocado 

o centro de poder para a Baixa da cidade, o Castelo de S. Jorge perdeu importância.  

Entre 1580 e 1640, período em que Portugal se encontrava integrado na coroa Espanhola, o Castelo 

adquiriu novamente vida militar, recuperando o carácter político e de defesa, tendo sido uma parte do Paço 

Real transformado em quartel166. No início do século XIX, as invasões francesas (1807-1811) levaram à 

construção de quartéis militares dentro da fortaleza, desconsiderando as residências reais passadas167. 

Em 1910, ainda durante o regime monárquico, o Castelo foi classificado como Monumento Nacional, o que 

não impediu que permanecesse descurado e em estado avançado de degradação e descaracterização por 

parte dos quartéis militares. Apenas em 1938, são executadas obras de restauro e requalificação, 

coordenadas pela DGEMN, que incluíram a demolição dos edifícios militares e campanhas de escavações, 

que vieram a libertar os escombros do Terramoto de 1755168. Foram demolidas partes do monumento 

edificadas após a construção original e foram reedificadas as suas muralhas. Apesar de ter evitado o avanço 

da degradação do Castelo, entende-se, nos dias de hoje, que a intervenção da DGEMN foi ditada por 

critérios bastante questionáveis, derivando de reconstituições fundadas em documentação insuficiente e de 

metodologias radicais, baseadas no princípio da unidade de estilo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1980, foram executados trabalhos arqueológicos na área do antigo Paço Real, onde foram registadas 

alterações significativas na estrutura das construções, quando da remodelação do Restaurante Casa do 

Leão instalado em 1952169. O Projeto Integrado do Castelo (PIC), foi efectuado em 1995, tendo sido 

coordenado pela Direção Municipal de Reabilitação Urbana dos Bairros Históricos – DMRU/CML, que “[...] 

incluiu a reabilitação integrada do conjunto intramuros do Castelo [...]”170 e que veio representar o esforço 

																																																								
165 AA. VV. – 100 Anos – Monumento Nacional: Castelo de S. Jorge, p. 23.   
166 DGEMN (Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais) – Boletim da Direção Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais – Castelo de S. Jorge. 1a Edição, no 25-26, p. 25  
167 Helena Barranha, João Vieira Caldas e Rita Neto da Silva – op. cit., p. 35 
168 Marília Abel e Carlos Consiglieri – O Castelo de S. Jorge. Nos adarves dos sentimentos. Evocação no 1o Centenário da 
classificação como Monumento Nacional. 1a Edição. Cadaval: Grafilipe – Soc. Artes Gráficas, Lda., 2010, p. 10.  
169 Marília Abel e Carlos Consiglieri – O Castelo de São Jorge, p. 69.  
170 Maria Clara Vieira. AA. VV. – Reabilitação Urbana dos Bairros Históricos de Lisboa, p. 7.   

3.45 e 3.46. Sala Ogival do Paço Real da Alcáçova: no início dos trabalhos e durante a reconstituição do DGEMN.  
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de salvaguarda e preservação do património171. No âmbito do Projeto Integrado do Castelo, os trabalhos 

arqueológicos começaram no antigo assentamento residencial da Praça Nova, em 1996. Entre 1998 e 1999, 

a Casa do Governador, onde hoje funciona a loja do Castelo e a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, 

foi reabilitada. Também em 1998, o antigo Paço Real foi alvo de obras de adaptação para aí se instalar o 

museu Olissipónia – Centro de interpretação da cidade de Lisboa, que veio dar lugar ao Núcleo 

Museológico172.. 

Devido à importância atribuída aos achados resultantes dos trabalhos arqueológicos iniciados em 1996, 

procedeu-se a um programa de musealização da área, resultando em dois projectos inter-relacionados: o 

Núcleo Museológico, que reúne e exibe os achados arqueológicos da Praça Nova, e o Sítio Arqueológico, 

onde é possível conhecer-se a origem dos objetos apresentados em exposição permanente no Núcleo 

Museológico173. 

O Núcleo Museológico do Castelo de S. Jorge, igualmente chamado de Núcleo Expositivo da Alcáçova 

(2007-2008) foi criado como resultado da primeira fase do Projecto de Musealização da Praça Nova e 

Núcleo Museológico, executado em parceria pela CML, o IGESPAR e a EGEAC, em 2007 174 . 

Intervencionado pelos arquitetos Vítor Mestre e Sofia Aleixo, o Núcleo Expositivo da Alcáçova, encontra-se 

associado ao Núcleo Arqueológico situado na Praça Nova do Castelo e surge a propósito das escavações 

realizadas, em 1996, nesse mesmo espaço para a construção de um parque de estacionamento 

subterrâneo, no âmbito do Projecto de Intervenção no Castelo (PIC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

No Núcleo Museológico do Castelo encontra-se, distribuída em três espaços, a exposição permanente, que 

																																																								
171 António Abreu. AA. VV. – Reabilitação Urbana dos Bairros Históricos de Lisboa, p. 6.   
172 Rita Silva -op. cit., p. 62 
173 Helena Barranha, João Vieira Caldas e Rita Silva – op. cit., p. 37 
174 José Manuel das Neves – “Musealização da Área Arqueológica no Castelo de S. Jorge”. Arquitectura Ibérica, nº 36, 
2011, p. 24 

3.47. Castelo de São Jorge, perspetiva esquemática. Legenda: A. Praça Nova (Núcleo Arqueológico). B. Antigo Paço Real 
da Alcáçova (onde funciona o Núcleo Expositivo). Para uma legenda mais detalhada consultar: http://castelodesaojorge.pt/pt/  
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consiste num acervo de objectos arqueológicos encontrados na Praça Nova, proporcionando a descoberta 

das múltiplas culturas e vivências, que desde o século VII a.C. ao século XVIII foram contribuindo para a 

construção de Lisboa da actualidade, com particular destaque para o período islâmico do século XI-XII. As 

três salas estão organizadas de forma temática e cronológica, nomeadamente: a Sala Ogival, que 

corresponde a um local dedicado a exposições temporárias e acontecimentos culturais de pequena escala; 

a Sala das Colunas, onde é exibida a ocupação islâmica; e a Sala da Cisterna, onde se apresentam as 

diferentes culturas que existiam no local desde a Idade do Ferro até o século XVIII. A Sala Ogival está 

inserida numa parte do monumento correspondente ao que ainda resta do Paço Real, ao passo que as 

restantes salas dizem respeito a espaços já transformados pela ocupação militar175.  

Tendo em conta a reduzida dimensão do espaço expositivo, foi realizada uma criteriosa selecção das peças 

a serem expostas de acordo com a sua importância científica, histórica e estética.  Assim, houve 

necessidade de articular o projecto de arquitectura com os estudos arqueológicos, para que fosse possível 

compreender-se os objectos e o valor antropológico dos mesmos176. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

No que respeita ao projecto de reabilitação e reutilização do espaço, as soluções funcionais e técnicas 

postas em prática incidiram sobretudo na execução de sistemas de apoio à exposição do espólio 

arqueológico, não existindo intervenção ao nível das antigas estruturas arquitectónicas. Foram utilizados 

materiais distintos em relação às preexistências e soluções técnicas facilmente removíveis e reversíveis, tal 

como a aplicação do passadiço na Sala das Colunas e a colocação das vitrines na Sala da Cisterna, que 

não se encontram fixas às paredes, sendo independentes da estrutura do edifício. 

																																																								
175 Helena Barranha, João Vieira Caldas e Rita Silva – op. cit., p. 39 
176 Idem, ibidem 

  3.49. Planta do Núcleo Museológico, diagrama de 
disposição da exposição. Legenda: Sala Ogival – exposições 
temporárias No Castelo de Lisboa (representada a bege); 
Sala das Colunas – exposição permanente Na Alcáçova de 
Al-Uxbuna (representada a vermelho); Sala da Cisterna – 
exposição permanente Outras Vivências (representada a 
azul). 1. Entrada. 2. Espólio da Sala das Colunas: período 
islâmico, séculos XI e XII. 3. Idade do Ferro. 4. Período de 
ocupação romana. 5. Séculos XII e XIII. 6. Saída, acesso à 
loja. 7. Século XIV. 8. Séculos XV e XVI. 9. Séculos XVII e 
XVIII. 10. Terramoto. 11. Azulejos decorativos, século XV a 
XVIII.  

 

  3.48. Planta de implantação das intervenções no 
Castelo de São Jorge. Legenda: 1. Núcleo 
Museológico. 2. Núcleo Arqueológico. 
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Através desta solução, “os arquitectos materializaram a ideia de que um uso museológico adequado implica 

a preservação do significado cultural do local”177, facilitando qualquer intervenção futura. Para tal, os 

arquitectos desenharam especificamente um trajecto a percorrer, que simultaneamente, não retirasse 

importância ao espaço de memória. Este facto é claramente visível na Sala das Colunas, onde foi criado 

um sistema de passadiço em forma de L, sobre os vestígios encontrados, e que, ao mesmo tempo, 

percorrendo-o, é possível observar outros objectos em móveis expositivos. Aqui, o grande desafio foi 

compatibilizar os dois planos que se encontravam a cotas muito distintas. Todo este sistema é removível, 

onde o visitante é encaminhado pela iluminação, que lhe vai permitir, conjuntamente, observar não só o 

plano superior, como a ideia de lareira árabe simulada no plano inferior. Tendo sido antigamente uma 

cozinha, ambicionou-se preservar a identidade da mesma, optando-se por soluções de fácil desmontagem, 

de modo a tornar possível dar-lhe um novo uso, caso necessário, daqui a uns anos, sem que isso 

comprometa e essência original do espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

Com o intuito de preservar os traços originais do interior do espaço, as estruturas arquitectónicas foram 

“reconfiguradas como parte de um discurso contemporâneo inclusivo” 178, como é o caso do desenho do 

mobiliário de exposição. A iluminação, as vitrines e o percurso foram concretizados como três sistemas 

paralelos, estratégia muito pouco comum entre a maioria dos espaços museológicos, e que é visível na 

vitrine principal, concebida como uma caixa de luz que exibe e protege artefactos e que, simultaneamente, 

orienta os visitantes ao longo do percurso. O conceito de exposição concretizado pela equipa de arquitectura 

responsável, centrou-se “nos artefactos como elementos de identidade e, consequentemente, houve uma 

tentativa de neutralizar as vitrines e os painéis expositivos, tendo por objectivo garantir que os vestígios 

arqueológicos se sobrepõem ao trabalho dos arquitectos”179. 

O Núcleo Arqueológico, situado na Praça Nova, foi musealizado em 2010 e é da autoria do arquitecto João 

Luís Carrilho da Graça, em colaboração com o arquitecto paisagista João Gomes da Silva. Tendo sido 

removidos e expostos no Núcleo Museológico os artefactos mais relevantes, a vasta área de escavação 

arqueológica da Praça Nova ficou sujeita a uma intervenção de protecção e musealização. Delimitada 

incisivamente por um conjunto de muros de contenção de aço corten, constitui um conjunto de testemunhos 

arqueológicos de três períodos significativos da história de Lisboa: as primeiras estruturas habitacionais do 

século VII a.C.; as casas e ruas de meados do século XI, de época islâmica; e os vestígios da ultima 

																																																								
177 Idem, ibidem 
178 Idem, ibidem 
179 Idem, p. 40 

3.50. Sala Ogival, entrada museu   3.51. Sala das Colunas 3.52. Sala da Cisterna 
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habitação palatina – o Palácio dos Condes de Santiago – destruído pelo terramoto de 1755180. Tal como 

sucedeu no Museu, a diferenciação de materialidade e distinção entre o novo e o antigo foi também notória 

no Núcleo Arqueológico. A aposta do arquitecto foi desenhar o vazio entre a ruína preexistente e o volume 

a adicionar, criando uma fresta como se os novos volumes levitassem sobre a ruina181. Os materiais 

aplicados nesta intervenção não só revelam um claro contraste com as preexistências – distinção entre o 

antigo e o novo – como também permitem a desmontagem fácil caso seja necessário futuramente, não 

condicionando intervenções futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

Deste modo, conclui-se que estes dois projectos apostam numa intervenção minimalista e contida, mas 

ainda assim efectiva, com vista à preservação do património através da adaptação a museu, no sentido em 

que, tanto no Núcleo Museológico como no Arqueológico, existe uma clara intenção de reflexão sobre o 

passado que leva à criação de estruturas totalmente independentes da preexistência.  

 

MUDE - Museu do Design e da Moda, Colecção Francisco Capelo (2008-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localizado na Rua Augusta, junto ao Terreiro do Paço em Lisboa, o MUDE - Museu do Design e da Moda, 

Colecção Francisco Capelo (em diante, designado MUDE), foi instalado no antigo edifício do Banco 

Nacional Ultramarino (BNU) e, em Maio de 2009, abriu pela primeira vez ao público. Tratou-se de uma 

instalação provisória, cujo projecto foi entregue ao atelier de Ricardo Carvalho & Joana Vilhena (RCJV 

																																																								
180 João Luis Carrilho da Graça, “Núcleo Arqueológico do Castelo de S. Jorge”. El Croquis, nº 170, 2014, p. 39 
181 José Manuel das Neves – “Musealização da Área Arqueológica no Castelo de S. Jorge”, op. cit., p. 24 

3.53. e 3.54. Musealização da Praça Nova 

 3.56. MUDE, vista exterior 
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Arquitectos), sendo que, actuamente, se encontra em curso uma nova obra de remodelação e ampliação 

do Museu, a cargo do arquitecto Luis Saraiva, cuja abertura está prevista para 2018.  

Entre 1999 e 2006, o Museu do Design esteve integrado no Centro de Exposições do Centro Cultural de 

Belém (CCB)182, na sequência do protocolo de depósito da Colecção de Francisco Capelo, assinado pelo 

próprio coleccionador, pelo Estado Português e pela Fundação Centro Cultural de Belém, em 1998. Quatro 

anos mais tarde, o acervo foi adquirido pela Câmara Municipal de Lisboa, mantendo-se no mesmo local e 

em exposição até 2006. Entre 2006 e 2009 o espólio deixou de ser exibido ao público, permanecendo nas 

novas reservas da Câmara Municipal de Lisboa183. A instalação do MUDE no actual edifício, situado na 

Baixa Pombalina, decorreu da necessidade de transferir as peças da colecção de Francisco Capelo do CCB 

para um novo espaço expositivo, que pudesse “funcionar como catalisador para a reanimação urbana e 

cultural do centro histórico de Lisboa”184.  
 

Entre a aquisição da colecção e a instalação do MUDE na Baixa Pombalina decorreram cerca 
sete anos. Durante este período, equacionaram-se outras hipóteses de localização, discutiram-se 
programas e conceitos e avaliaram-se as potencialidades de um novo equipamento cultural, no 
centro histórico de Lisboa. Esta reflexão, informada e consistente, sobre o papel dos museus na 
cidade e na sociedade contemporânea, coordenada pela directora da instituição, Bárbara 
Coutinho, seria fundamental para a construção identitária do MUDE e para a definição de uma 
estratégia global, cruzando programa, integração urbana, arquitectura e museografia185.  
 

A Baixa Pombalina representa uma das mais emblemáticas 

zonas da cidade, tendo sido classificada como Conjunto de 

Interesse Público, pelo seu valor histórico e arquitectónico. Esta 

zona simboliza a profunda intervenção urbanística, de 

reconstrução da capital, após o terramoto de 1755, executada 

por iniciativa de Marquês de Pombal e da autoria de Manuel da 

Maia, Eugénio dos Santos e Carlos Mardel.  A área onde o 

edifício do museu se encontra inserido apresenta “uma malha 

ortogonal e modular, cujos edifícios materializam métodos e 

tecnologias inovadoras para a época, como o sistema anti-

sísmico, mais tarde denominado gaiola-pombalina” 186 . O 

imóvel, de origem pombalina, onde se encontra instalado o 

MUDE, foi outrora do Banco Nacional Ultramarino (BNU), que 

sofreu diversas intervenções ao longo do tempo. A origem do 

edifício remonta ao século XVIII, sendo que as suas funções 

passavam pela habitação nos pisos superiores, comércio no 

piso térreo e pontualmente actividade bancária. Desde a sua 

construção inicial, o edifício/quarteirão que alberga o MUDE, 

																																																								
182  Ricardo Carvalho e Joana Vilhena, “MUDE Museu do Design e da Moda”. Arquitectura Ibérica nº 34, 2010, p. 145 
183 MUDE – “Coleção Francisco Capelo”, disponível em: http://www.mude.pt/colecoes/colecao-francisco-capelo_1.html 
[consultado em 27-12-2016] 
184 Raquel Henriques da Silva e Helena Barranha – op. cit., p. 13 
185 Idem, p. 15 
186 Idem,  pp. 13-14 
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passou por cinco fases de intervenção e reconfiguração. 

Primeiro, da sua génese pombalina, persistem as paredes exteriores, com o seu ritmo contínuo de vãos, 

atribuindo uma inserção urbana com a envolvente arquitectónica. Num segundo momento, o projecto de 

reconstrução de Tertuliano Marques, que se inicia em 1912 e termina em 1939, que visava a unificação de 

um edifício que conjugasse os diferentes lotes do BNU (que ocupava até então dois terços do quarteirão) e 

que respondesse às exigências funcionais do banco. O edifício passou assim a albergar um piso enterrado 

para as caixas-fortes, um piso térreo, três elevados e ainda um sótão. Terceiro, o projecto de ampliação e 

remodelação de Cristino da Silva em 1950, época em que o BNU já é proprietário da totalidade do 

quarteirão. Neste projecto, o piso enterrado é ampliado, o 4º andar é reconstruído em mansarda e são ainda 

adicionados mais dois pisos, o último em terraço. Contudo, são sempre mantidos os elementos estruturais 

e as fachadas do projecto de Tertuliano Marques e é respeitada a métrica pombalina. Em quarto lugar, são 

construídos um auditório com bengaleiro e uma cafetaria anexos, em 1990, por António Garcia e Daciano 

da Costa. Por último, em 2003, após a aquisição do BNU pela Caixa Geral de Depósitos, o projecto que 

previa a demolição de grande parte de elementos classificados pelo IPPA, o que acabou por levar à 

interrupção da obra 187 . Devido à suspensão desse projecto, da autoria do atelier Arquiprojecta, as 

sucessivas camadas do edifício ficaram expostas, após a destruição dos revestimentos interiores, 

verificando-se que: “apesar das inúmeras cicatrizes resultantes das sucessivas intervenções, o edifício 

mantinha a sua identidade, espírito e carácter”188. 
 

 

 

 

 

 

 
 

O projecto de instalação provisória do MUDE no edifício, mais concretamente nos pisos 0 e 1, deu-se em 

2009 segundo projecto dos arquitectos Ricardo de Carvalho & Joana Vilhena (RCJV arquitectos), cujo 

objectivo passava pela “limpeza e clarificação dos espaços e percursos de circulação”189. O projecto de 

Cristino da Silva caracterizava-se pelo piso térreo unicamente dedicado ao atendimento dos clientes do 

banco, apresentando uma forte relação urbana com as quatro ruas que envolviam o quarteirão, e ainda, 

“um ambiente marcado pelos materiais de grande solidez e sofisticação construtiva”190. No entanto, o edifício 

encontrava-se em estado de “ruína”: 

																																																								
187 Bárbara Coutinho –  Projecto de Requalificação Integral do Edifício do MUDE, op. cit., p. 4 
188 Bárbara Coutinho – MUDE – Museu do Design e da Moda, Colecção Francisco Capelo, Lisboa/Londres, Scala 
Arts & Heritage Publishers Ltd e Câmara Municipal de Lisboa, 2014, p. 27 
189 Bárbara Coutinho –  Projecto de Requalificação Integral do Edifício do MUDE, p.2  
190 Ricardo Carvalho e Joana Vilhena – “Instalação Provisória MUDE: Museu do Design e da Moda”. Arq|a, 2009, p. 110 

3.58. Sede do BNU datada provavelmente entre 1913 e 1919 
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Quando, em 2007, a Câmara Municipal de Lisboa coloca a hipótese de adquirir o imóvel para aí 
instalar o MUDE, depara-se com um cenário fragmentado e em ruínas. Salvo algumas 
pontuações dispersas, a obra de Cristino da Silva havia sido destruída ou descaracterizada mas, 
ao mesmo tempo, a demolição de grande parte dos interiores revelava a escala e o potencial de 
um vasto espaço aberto e incompleto191.  

Devido à especificidade do lugar e às limitações orçamentais existentes, a equipa de arquitectos 

desenvolveu, em conjunto com Bárbara Coutinho (directora do museu e autora do respectivo programa 

funcional), um projecto em que o espaço foi assumido com o seu carácter inacabado e, simultaneamente 

como parte do conteúdo expositivo. Através da instalação do MUDE pretendeu-se conciliar os diferentes 

tempos, assumindo a ruína como imagem, realidade e conceito, preservando essa mesma ruína moderna 

como património e revelando-a como elemento fundacional do conceito museológico e do projecto 

arquitectónico192. A intervenção arquitectónica transitória dos RCJV arquitectos foi conduzida pela economia 

de meios e pela reversibilidade, apresentando a estrutura de betão à vista e apelando a materiais 

reutilizáveis provenientes do universo da construção193. “O projecto partiu desta singular possibilidade 

perspectiva e propôs a instalação do novo programa sem recurso à construção de paredes”194. Deste modo, 

o projecto “oferece a máxima flexibilidade aos espaços expositivos” 195, conjugando-a com uma intervenção 

mínima que valoriza a materialidade preexistente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Optou-se pela solução provisória, mediante a qual se ocuparia de imediato o edifício do antigo BNU, em 

alternativa à opção de aguardar alguns anos até ao projecto e a obra estarem concluídos na sua globalidade. 

Citando os arquitectos, “o MUDE está mais próximo, conceptualmente, da galeria e da acção temporária, 

mas com a adesão das pessoas ao museu a estratégia mostrou poder passar de provisória a 

fundacional”196. Consequentemente, desde a instalação provisória do museu nos dois primeiros pisos, que 

já se encontravam previstas as obras para o projecto integral de instalação do MUDE, na totalidade do 

edifício. Neste sentido, pode entender-se o MUDE como “obra aberta ou work in progress, permeável ao 

espaço e sensível ao tempo”197.   

																																																								
191 Raquel Henriques da Silva e Helena Barranha – op. cit., p. 15 
192  Idem, ibidem  
193 RCJV Arquitectos – “MUDE”, disponível em: http://www.rcjv.com/proj_rcjv_17.html [consultado em 27-12-2016] 
194 Ricardo Carvalho e Joana Vilhena – op. cit., p. 110 
195 Bárbara Coutinho –  Projecto de Requalificação Integral do Edifício do MUDE, op. cit., p. 4  
196 Bárbara Coutinho – MUDE – Museu do Design e da Moda, Colecção Francisco Capelo op. cit., p. 36 
197 Raquel Henriques da Silva e Helena Barranha –  op. cit., p. 15 
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No que respeita ao programa, sendo um projecto provisório, este era muito simples. A entrada era feita pela 

Rua Augusta, que dava acesso ao hall de entrada, amplo e sem constrangimentos físicos ou visuais, que 

era configurado pela recepção/bengaleiro e uma pequena livraria. A cafetaria, situada num dos cantos deste 

piso, denunciava a presença do museu através de uma janela que o avista das ruas da Baixa Pombalina198. 

A demolição de elementos pontuais permitiu ligar a sala de exposições e a cafetaria, cuja continuidade visual 

entre espaços era conseguida através de uma grande superfície em vidro199. As exposições encontravam-

se distribuídas entre os dois únicos pisos. A exposição permanente desenvolvia-se em mais de metade do 

piso térreo e incorporava o antigo balcão de mármore do banco, cuja formalidade era sublinhada por uma 

tela translúcida retroiluminada que delimitava todo o seu interior200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por outro lado, as exposições temporárias ocupavam cerca de metade do piso 1. Neste piso encontrava-se 

igualmente um pequeno espaço de programação cultural com capacidade para cem pessoas, anexado na 

área expositiva, e ainda os escritórios e salas de direcção e administração. A ligação entre os dois pisos era 

conseguida por um bloco de acessos, no centro do edifício, constituído por um elevador e por escadas. No 

piso térreo, os espaços expositivos organizavam-se sem recurso à criação de barreiras visuais, sendo 

caracterizados pela presença expressionista da estrutura de betão à vista, bem como pelos elementos 

utilizados no processo da construção, tais como telas, paletes, réguas fluorescentes, pinturas industriais, 

que foram reutilizadas e serviram de cenário para as exposições. A sua simplicidade e ausência de 

																																																								
198 Ricardo Carvalho e Joana Vilhena, “MUDE Museu do Design e da Moda” – op. cit., p. 146 
199 Bárbara Coutinho – MUDE – Museu do Design e da Moda, Colecção Francisco Capelo, p.38 
200 Idem, p. 36 
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acabamentos faziam destacar as peças em exposição.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Entre 2009 e 2016, após o projecto de instalação do MUDE nos dois primeiros pisos do edifício até ao fecho 

para obra de remodelação actual em curso, o museu foi passando por sucessivas intervenções, a cargo de 

equipas de arquitectura da CML. Nomeadamente, ainda em Outubro de 2009, o museu passou a ocupar 

também o piso 2 do antigo edifício do BNU. Em 2010, as alterações efectuadas foram ao nível de instalação 

de novos suportes expositivos (legendas e textos) e novos materiais de revestimento das paredes interiores 

do piso 0. Foram também realizadas alterações na sala Pereira Coutinho no piso 1, na área expositiva do 

piso 2, e foram ainda intervencionados os pisos -1 (cofres) e 3, este último para albergar exposições. Foi 

criado, em 2011, um auditório no piso 2 e, nesse mesmo piso, as antigas salas do governador, anexas ao 

auditório, foram sujeitas a trabalhos de intervenção, no ano seguinte 201 . Esta metodologia de 

transformações contínuas no museu põe em prática a já referida ideia de work in progress:  
 

 Como um work in progress, faz da própria dinâmica inerente a qualquer obra em construção a 
 sua génese fundacional, preserva o património arquitetónico e histórico através da sua vivência 
 plena, deixa-se contaminar pela diversidade estilística em presença e caminha na direção 
 oposta à espetacularidade arquitetónica, adotando uma linguagem seca e despojada. Espaço 
 (simultaneamente, contentor e conteúdo) e os objetos em exposição (conteúdo) interpenetram-
 se, ganhando ambos outros níveis de significação e contribuindo para uma exposição que é 
 mais do que a soma dos seus componentes202. 
 

O novo projecto de requalificação integral, que se encontra actualmente em curso, pretende reactivar os 8 

pisos do edifício, desde o piso -1 ao piso 6, e teve início em Maio de 2016, com finalização prevista para 

2018. Esta intervenção, segundo projecto do arquitecto Luís Saraiva, conta ainda com a colaboração de 

diversos arquitectos e projectistas da Câmara Municipal de Lisboa203 . No que respeita aos espaços 

previstos, o piso térreo será maioritariamente dedicado à loja e à bilheteira do museu. No piso 1, funcionarão 

o espaço para exposições temporárias, os gabinetes e instalações dos funcionários e o Centro de 

Documentação. Um auditório, uma cafetaria, salas polivalentes e residências de designers serão instaladas 

no piso 2, bem como mais uma parte da área expositiva. O piso 3 e 4 irão albergar o espaço de exposições 

																																																								
201 Informação cedida por Bárbara Coutinho, no âmbito da presente dissertação, 2017. 
202 Bárbara Coutinho e Ana Tostões, “A exposição como «obra de arte total»: O MUDE como caso de estudo”, 
2014, posto online no dia 16 Fevereiro 2015. 
203 Bárbara Coutinho – Projecto de Requalificação Integral do Edifício do MUDE, op. cit., p.7 
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de longa duração e uma área de reservas visitáveis, respectivamente. Já as reservas e as áreas técnicas 

situam-se no quinto piso. Finalmente, o piso 6 irá acolher um restaurante, que utilizará o terraço para uma 

esplanada204. 

Citando Bárbara Coutinho, pode-se afirmar que “o edifício é um arquivo documental de si próprio, uma fonte 

de conhecimento acessível a quem o visitar, que conta não apenas a sua história, mas também a evolução 

da cultura arquitectónica, consciência patrimonial e técnicas construtivas”.205. Considera-se, assim, o MUDE 

como uma “peça museológica” – pela sua carga documental e simbólica – e conjuntamente um “objecto 

arquitectónico e urbano singular”206 – pela uniformidade que apresenta ao conjugar vários projectos e pela 

integração directa com o conjunto arquitectónico em que se insere.  

 

Atelier-Museu Júlio Pomar (2002-2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este é um projecto de recuperação de um armazém no Bairro Alto, em Lisboa, frente à casa do 
próprio Júlio Pomar, com boas condições, um grande espaço, um edifício neutro, uma rua estreia. 
A intervenção consiste na recuperação e consolidação do edifício, dotando-o com o equipamento 
necessário (arquivos, recepção, zona de trabalho do artista). A construção acrescida inclui uma 
galeria de exposições periférica e intermédia e um volume exterior de comunicação vertical207. 

 
O Atelier-Museu Júlio Pomar foi criado em 2013, segundo o projecto do arquitecto Álvaro Siza Vieira, para 

divulgar um conjunto de obras de Júlio Pomar, artista multifacetado “que experienciou diferentes épocas, 

períodos e contextos políticos, e que assim foi absorvendo influências plásticas e, simultaneamente, 

quebrando com elas”208. Situado na Rua do Vale, no Bairro Alto, o Atelier-Museu ocupou um edifício que, 

durante o século XVII, se encontrava destinado a armazéns. O Museu conta com um acervo de centenas 

de obras doadas à Fundação pelo próprio artista, que integram uma parcela da história de arte portuguesa, 

do neorrealismo à actualidade. Para além de ser um museu monográfico, também assume a missão de 

fomentar a reflexão crítica e o debate em torno das artes e da cultura contemporâneas.209 A partir de Janeiro 

																																																								
204 Idem, pp. 5-6. 
205  Idem p.4 
206  Idem, p.5 
207  Álvaro Siza – “Ateliê-Museu Júlio Pomar (2001-)”, Expor-On Display, Porto: Fundação Serralves, 2005, p.297 
208 Sara Antónia Matos – Atelier Museu Júlio Pomar: Cadernos do Atelier, Lisboa: Fundação Júlio Pomar, 2013, p. 37 
209 Atelier Museu Júlio Pomar – “Museu: Apresentação”, disponível em:  
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de 2015, o Atelier-Museu passou a integrar a rede de equipamentos culturais administrados pela Empresa 

de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), tutelada pela Câmara Municipal de Lisboa. 

Inicialmente, a ideia para este edifício era conjugar o museu como um atelier para o pintor. Contudo, essa 

intenção rapidamente foi abandonada, para passar a ser um museu onde fosse possível conservar e 

divulgar a sua obra. Numa entrevista, a directora do museu justifica: 
 

Essa recuperação, devido a questões institucionais e burocráticas demorou muito tempo e o que 
acabou por acontecer foi que a primeira ideia (função de ‘atelier’) caiu. Desde a compra até à 
conclusão do projecto passaram cerca de 10 anos e não faria sentido o pintor mudar-se para aqui 
para fazer os seus trabalhos. Qualquer artista precisa do seu recolhimento para criar e Júlio Pomar 
já tinha onde o fazer. Decidiu-se então que a melhor opção era transformar o espaço num local 
exclusivo de mostra210. 

Em 2000, a Câmara Municipal de Lisboa adquiriu o antigo armazém do século XVII, destinado a ser atelier 

do artista e, posteriormente, museu a integrar a rede de estruturas museológicas do Município211 . A 

Autarquia, juntamente com o artista Júlio Pomar consideraram que este seria o local ideal para fazer um 

atelier e, simultaneamente, expor a sua obra, uma vez que era próximo da casa do artista. Foi Júlio Pomar, 

enquanto amigo do arquitecto responsável pelo projecto, que sugeriu à CML que fosse o arquitecto Siza a 

projectar a reabilitação do imóvel. A obra de requalificação estendeu-se durante vários anos e, apenas em 

2010, o artista Júlio Pomar propôs abdicar do uso do espaço como atelier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O edifício do Museu é composto por dois pisos e adapta-se à malha arquitectónica da envolvente, usufruindo 

de um “recorte austero e linhas depuradas”212 . O projecto de reabilitação pouco modificou o interior, 

preservando a estrutura original, todavia eliminando as construções posteriores que se encontravam no seu 

lote213, mediante a demolição de dois volumes existentes nas traseiras do edifício. De forma a manter a 

integração na malha arquitectónica do bairro, foi conservada a traça das janelas e a cércea do imóvel 

																																																								
http://ateliermuseujuliopomar.pt/museu/apresentacao/apresentacao.html [consultado em 28-12-2016] 
210 Sara Antónia Matos – “Entrevista de Catarina Fernandes a Sara Antónia Matos, Directora do Atelier-Museu 
Júlio Pomar, a propósito das relações entre arte e arquitectura”, 2014, p. 3 
211 Sara Antónia Matos – Atelier Museu Júlio Pomar: Cadernos do Atelier, op. cit., p. 31 
212 Idem, ibidem 
213 “Atelier-Museo Júlio Pomar”, El Croquis Álvaro Siza 2008/2013, p. 332 
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original214 e a cobertura foi restaurada, mantendo as asnas e a estrutura de madeira existentes215. No 

entanto, devido às reduzidas dimensões, o edifício foi ampliado, recorrendo-se à construção de um pequeno 

corpo anexo, no lado poente, para a recepção e para as instalações sanitárias, no piso térreo, e para 

espaços directivos do museu no piso 1.  

O acesso ao museu é feito por um discreto pátio em rampa, adjacente aos alçados sul e poente do edifício, 

e onde também se situa um elevador e o volume de escadas de acesso ao nível superior216. O visitante, ao 

entrar no pátio, vindo da Rua do Vale, percorre a totalidade do espaço exterior em “L”, de forma a alcançar 

a recepção do museu, que se encontra na parte detrás do antigo armazém.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ao interior do museu, de dimensões quase domésticas – o que o afasta dos modelos 

tradicionais de grande escala normalmente associados a estas instituições – é composto por uma sala 

principal que alberga a exposição temporária patente em cada período, com duplo pé direito e apresentando 

um vazio central, beneficiando de um mezanino sobre essa área expositiva. No piso inferior, para além do 

espaço expositivo, que ocupa mais de metade da área total do edifício, localizam-se a zona de recepção e 

uma pequena loja, o arquivo geral, as reservas para pintura e um espaço de trabalhos de restauro, 

distribuídos por duas salas de menores dimensões. Dispõe ainda de um conjunto de equipamentos de 

auditório que, quando necessário, é montado na área de exposição do piso 0, com capacidade para 60 

lugares sentados, adaptável ao espaço e a cada situação pontual, permitindo a realização e acolhimento de 

diversos tipos de eventos. No piso superior, ou seja, no mezanino, situa-se o restante espaço de exposição, 

onde, ao mesmo tempo, trabalham os conservadores e produtores do museu, à vista do público. Também 

nesse piso existe um escritório para a direcção e uma copa. No que toca à iluminação, o arquitecto Álvaro 

Siza optou por servir-se das janelas já existentes no edifício, conjugando a luz natural controlada com a 

iluminação artificial proveniente de focos suspensos no tecto.  

Em relação às actividades expositivas do Atelier-Museu, estas procuram explorar as potencialidades 

inerentes que o espaço propõe, procurando beneficiar das qualidades estéticas e proporcionais do espaço, 

																																																								
214 Sara Antónia Matos – “Entrevista de Catarina Fernandes a Sara Antónia Matos, Directora do Atelier-Museu 
Júlio Pomar, a propósito das relações entre arte e arquitectura”, op. cit, p. 3 
215 “Atelier-Museo Júlio Pomar”, El Croquis Álvaro Siza 2008/2013, p. 332 
216  Idem, ibidem 
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em particular a “luz que recorta os seus volumes” 217. De tal modo, o espaço “estabelece uma relação de 

contiguidade entre as obras e o lugar que as recebe”218, fazendo com que as obras habitem o espaço, 

dialogando com ele e tirando o melhor partido do mesmo219.  

 

 

 

 

 

 

 
O Atelier-Museu Júlio Pomar alberga igualmente exposições de outros artistas, de diversas gerações, e 

propõe sessões de conversas informais entre o público e arquitectos, artistas, curadores, e pensadores de 

diversas áreas220. Deste modo, tanto o programa expositivo como as acções que acontecem no museu 

pretendem estimular novas leituras e reflexões acerca da obra de Júlio Pomar. Este espaço, de escala 

acolhedora, procura ser – tal como a ideia de atelier evoca –  um lugar de experimentação e encontro entre 

os vários profissionais e o público, tornando-se um espaço de convergência aberto a novas perspectivas221.	

Acerca do carácter figurativo da palavra “atelier” na designação do Atelier-Museu Júlio Pomar, Sara Antónia 

Matos conclui:	

Júlio Pomar, na realidade, não trabalha aqui mas está bem perto e visita-nos com frequência, 
sempre que possível. Para mim, a ideia de atelier é extremamente importante pois é o lugar onde 
os artistas produzem, experimentam, testam e, no fundo, fazer exposições também reside nisso: 
testar, ensaiar, criar um discurso para as obras no local de exposição. Por isso, fazia todo o sentido 
que o nome atelier se mantivesse na estrutura do equipamento222.  
 
 
 

Com esta afirmação, a directora enfatiza a relevância que este conceito tem para o museu, dado que, de 

facto, intensifica o valor experimental do museu permitindo ao visitante tornar-se mais próximo do momento 

de criação das obras. Como produto final, resulta uma solução arquitectónica que confere ao armazém 

características que permitem ao artista expor o seu trabalho como se fosse uma extensão do mesmo223 e, 

simultaneamente, o novo edifício reabilitado contribui para uma nova vivência do bairro. 

																																																								
217 Sara Antónia Matos – Atelier Museu Júlio Pomar: Cadernos do Atelier, op. cit., p. 43 
218 Idem, ibidem 
219 Sara Antónia Matos – “Entrevista de Catarina Fernandes a Sara Antónia Matos, Directora do Atelier-Museu Júlio 
Pomar, a propósito das relações entre arte e arquitectura”, p.2 
220 Sara Antónia Matos – Atelier Museu Júlio Pomar: Cadernos do Atelier, op. cit., p. 45 
221 Idem,  p. 46 
222 Sara Antónia Matos – “Entrevista de Catarina Fernandes a Sara Antónia Matos, Directora do Atelier-Museu Júlio 
Pomar, a propósito das relações entre arte e arquitectura”, op. cit., p. 3 
223 Catarina Pinelo Fernandes – A Arquitectura do Museu de Arte, Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitectura, 
2015 p.129  
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Museu de Lisboa – Casa dos Bicos (2010-2014) 

 

 

 

 

 

 

 
 

O Museu de Lisboa – Casa dos Bicos, que corresponde a um núcleo arqueológico, foi inaugurado em Julho 

de 2014, e encontra-se localizado no piso térreo do edifício quinhentista da Casa dos Bicos. Este núcleo foi 

criado no decorrer das escavações arqueológicas, que puseram a descoberto estruturas romanas de 

relevância e também vestígios da ocupação do espaço, ao longo de 2000 anos224. A Casa dos Bicos 

constitui um dos cinco núcleos do Museu de Lisboa, e tem por objectivo "contar a história da cidade", 

nomeadamente da linha de muralhas que sobe até ao Castelo que desde a intervenção ficou "mais 

acessível e mais compreensível"225. Localizado na zona ribeirinha, o edifício é um dos exemplos mais 

representativos da arquitectuta civil residencial de Lisboa do século XVI226.  

O projecto de reabilitação e adaptação do espaço arqueológico e arquitectónico a museu esteve a cargo 

dos arquitectos João Santa-Rita 227  e Manuel Vicente, falecido um ano antes da inauguração deste 

equipamento. Os arquitectos tinham também sido responsáveis pelo polémico projeto de recuperação da 

Casa dos Bicos, nos anos 1980, para a XVII ª Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura (1983).  

A Casa dos Bicos foi construída entre 1521 e 1523, de acordo com o projeto de Francisco de Arruda, a 

mando e para residência de Brás Albuquerque, filho do segundo Vice-Rei da Índia. Esta obra veio espelhar 

a importância da ligação cidade-rio que deslocou o centro político e económico da capital para o espaço 

ribeirinho, e paralelamente, o fenómeno do surto de construção de espaços habitacionais aristocráticos. A 

edificação desta Casa enquadra-se, assim, num movimento de reestruturação e ampliação da cidade de 

Lisboa em direcção ao rio Tejo, de que é exemplo também a construção do novo palácio real, o Paço da 

Ribeira, que veio substituir irreversivelmente a antiga Alcáçova como residência do Rei228.  

Este edifício, ímpar no contexto urbano português, situa-se no Campo das Cebolas, em Alfama, e surge nas 

mais antigas representações da cidade, como é exemplo o painel de azulejos do Museu da Cidade, ou o 

painel do Grande Panorama de Lisboa no Museu Nacional do Azulejo229. A Casa dos Bicos era composta 

																																																								
224 Lídia Fernandes e Joana Sousa Monteiro, Museu de Lisboa – Teatro Romano, um renovado equipamento dedicado à 
História da cidade de Lisboa, 2016, p. 229 
225 CML – “Núcleo Arqueológico na Casa dos Bicos”, 2014 
226 Museu de Lisboa – “Núcleo”, disponível em: http://www.museudelisboa.pt/equipamentos/casa-dos-bicos/ [consultado 
em 02-01-2017] 
227 José Daniel Santa Rita, cria com o seu filho, João Santa-Rita, um atelier, em 1990. No entanto, uma vez que falece em 
2001, já não participa na segunda intervenção da Casa dos Bicos. 
228 A respeito deste tema leia-se o subcapítulo do Núcleo Museológico da Alcáçova do Castelo de S. Jorge 
229 Inês Pinto Coelho –  “A Casa dos Bicos: estudo arqueológico de um espaço e quotidiano palaciano na Lisboa ribeirinha 
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por quatro pisos, dois superiores e dois térreos (loja e sobreloja), implantados no declive da colina, 

“adaptando-se à topografia do terreno, assim como à sua relação com o rio”230, e era organizada em torno 

de um pátio interior onde seria a entrada nobre231. Do ponto de vista arquitectónico, a sua fachada, revestida 

por pedra aparelhada em forma de diamante, expressa a influência renascentista italiana, adquirida numa 

viagem que Brás de Albuquerque fez a Itália, em 1521232. O traçado ritmado das janelas foi inspirado no 

estilo manuelino233. 

O terramoto de 1755 causou enormes danos no edifício, ficando a Casa reduzida aos dois pisos inferiores, 

desaparecendo, por completo o pátio e, consequentemente, a estrutura e a disposição espacial da 

habitação234. Posteriormente, o edifício foi parcialmente recuperado, não tendo sido restabelecidos os pisos 

destruídos. Por volta de 1873, após ter sido vendido pela família Albuquerque, o imóvel foi adquirido por um 

comerciante e utilizado como armazém de bacalhau, ao longo de várias décadas235. Embora se encontrasse 

em mau estado de conservação, o edifício foi classificado como Monumento Nacional em 1910 e, em 1955, 

foi adquirido pela Câmara Municipal de Lisboa, que idealizou inúmeros projectos para este espaço que 

nunca vieram a ser concretizados, de que é exemplo o projecto para o espaço museológico, designado 

“Casa da Goa”, encomendado ao arquitecto Raúl Lino, em 1968236.  

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, a obra foi sendo adiada, e somente em 1981 foi desenhado um primeiro projecto para a 

recuperação da Casa dos Bicos, pela mão do arquitecto José Daniel Santa-Rita237: 
 

De facto, foi este o primeiro estudo (cerca de 1979-80) que lançou duas bases fundamentais para 
a obra realizada: o espaço interior, que liga duas ruas em níveis muito diferentes, onde deveria 
lançar-se uma escada “corrida”, em sequência linear de lances e patamares – inspirador do 
principal tema do projecto definitivo; e os dois estudos (em variante) para a reconstrução dos 

																																																								
(séculos XVI-XVIII). Análise Preliminar”. Arqueologia em Portugal 150 anos, 2013. pp. 1085-1086 
230 Eurico Sepúlveda e Clementino Amaro, “Casa dos Bicos 25 Anos Depois, marcas de oleiro em terra sigillata”. A 
Arqueologia Portuguesa em Revista, nº 15 , 2007, p. 2, cap. VIII 
231 Inês Pinto Coelho – op. cit., p. 1088 
232 idem, ibidem 
233 Pedro Dias – “Casa de Brás de Albuquerque (casa dos Bicos), fachada “, 2002 
234 Inês Pinto Coelho – op. cit., p. 1088 
235 Pedro Dias – “Casa de Brás de Albuquerque (casa dos Bicos), fachada “, 2002 
236  SIPA – “Casa de Brás de Albuquerque / Casa dos Bicos”, disponível em: 
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2489 [consultado em 02-01-2017] 
237 Ana Isabel Ribeiro e Alexandra Canelas – José D. Santa-Rita, Arquitecto : obra, marcas e identidade[s] de um percurso. 
Almada: Casa da Cerca, 2010, p. 30 
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desaparecidos dois pisos superiores da construção238. 
 

 

A segunda metade do século XX é marcada por uma renovação da investigação sobre a evolução histórica 

e urbanística da zona ribeirinha, merecendo realce os trabalhos de Irisalva Moita e de Iria Gonçalves e, 

dessas investigações, resultam inúmeras campanhas arqueológicas por toda a cidade de Lisboa239 , 

incluindo a campanha da Casa dos Bicos e da área do Teatro Romano240 . Entre 1981 e 1983, foi 

reconstruída e reposta a volumetria inicial241, segundo projecto de Manuel Vicente e José Daniel Santa-Rita, 

em colaboração com António Marques Miguel (que ficou encarregue do desenho dos vãos da fachada sul), 

e por iniciativa do comissariado da XVII Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura, com o objectivo de 

adaptar o edifício e aí albergar um dos cinco núcleos da exposição, o núcleo “Os Descobrimentos 

Portugueses e a Europa do Renascimento”: 

O programa instalado na Casa dos Bicos, moderno e público, opõe-se por natureza ao seu 
histórico uso doméstico, de cuja organização subsistiam vestígios muito vagos. A sua concepção 
interior exclui portanto qualquer pretensão de reconstruir ou de se referir, à escala, ao ambiente 
residencial, ao traçado original, retendo deste apenas dois aspectos particularmente significativos 
– a escada (...) e a sua estrutura de três alas longitudinais (...). Na nova organização do edifício 
nestas três alas, a central é quase na totalidade ocupada pela escadaria, de grande 
desenvolvimento longitudinal, e pelo acesso aos vários pisos instalados nas duas alas laterais 
que, configurando as galerias, envolvem o esforço central da escada. (...)242. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fachada posterior, de frente para o bairro de Alfama, foi concebida como um espelho que reflete o cenário 

da cidade circundante. No interior, os autores exploraram a mesma teatralidade, evidente no contraste entre 

a majestosa escadaria central, que evoca a primitiva) e o labirinto de pequenas passagens, túneis e alcovas 

que preenchem os quatro andares do edifício243. 

No entanto, a reconstrução do solar quinhentista foi alvo de controvérsia, devido ao contraste entre o 

																																																								
238 Idem, ibidem 
239 Inês Pinto Coelho – op. cit., p. 1086 
240 Ver subcapítulo “Museu de Lisboa-Teatro Romano (2000-2001 e 2013-2015)” da presente dissertação,  p. 56. 
241 O terramoto de 1755 deixou o edifício reduzido aos dois pisos, destruindo os dois pisos superiores 
242 José D. Santa-Rita e Manuel Vicente – “Casa dos Bicos”, Revista Arquitectura: Arquitectura, Planeamento, Design, 
Construção, Equipamento, nº 151, 1983, pp.70-72 
243 Nuno Grande (dir.) – Les Universalistes, Paris: Parenthèse: Fondation Calouste Gulbenkian: Cité de l’Architecture & du 
Patrimone, 2016, p. 192 

3.78. Fachada Sul da Casa dos 
Bicos, após reabilitação de 1983 

3.79. Fachada Norte da Casa dos 
Bicos, após reabilitação de 1983 

3.80. Interior da Casa dos 
Bicos, após reabilitação de 
1983 



	

60 
	

restauro da fachada principal e a linguagem pós-moderna adoptada no alçado tardoz e no interior do edifício. 

Apesar de “sobejamente documentado” 244, o imóvel carecia de dados precisos para a reconstituição dos 

vãos manuelinos da fachada sul. Assim, a equipa de arquitectura optou por recriá-los “através de um 

desenho moderno evocativo” 245, que, embora assegurasse as proporções presumíveis, não seguia os 

princípios ditados na Carta de Veneza (que Portugal adoptara), nomeadamente as indicações no que 

respeita à importância da distinção entre a obra antiga e a projectada.  

A adaptação incitou a novas intervenções arqueológicas 246  que permitiram “recuperar um número 

significativo de artefactos e colocar a descoberto um conjunto de estruturas que remontam à época romana, 

uma parte da Cerca Moura e, sobretudo, uma parcela do piso original da sala central da loja da casa 

quinhentista, vestígios do alçado traseiro, para além das demais fachadas da loja e sobreloja, que 

subsistiram ao terramoto de 1755” 247 . Foram ainda encontrados indícios de construções romanas, 

medievais, e vários artefactos que vão até ao século XVIII248. Entre 1986 e 2002, o edifício albergou a extinta 

Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses249. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
244 Paulo Pereira – “O Património como Problema e como Ideologia”. Intervenções no Património, 1997, p 19 
245 Idem, ibidem 
246 A escavação esteve a cargo do Departamento de Arqueologia do Instituto Português do Património Cultural em 
colaboração com a Câmara de Lisboa, sob a direção do Dr. Clementino Amaro e José Luís de Matos 
247 AAVV, De Olisipo a Lisboa. A Casa dos Bicos. Lisboa: CNCDP, 2002, pp. 11; 19-26 
248  SIPA – “Casa de Brás de Albuquerque / Casa dos Bicos”, disponível em: 
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2489 [consultado em 02-01-2017] 
249 Inês Pinto Coelho – op. cit., p. 1086 
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Entre 2008 e 2012, após a autarquia ter cedido os pisos superiores à Fundação José Saramago, o edifício 

foi novamente sujeito a obras, acompanhadas por Manuel Vicente e João Santa-Rita, para uma profunda 

recuperação e adaptação à instalação do novo programa250. Apesar do Protocolo de cedência ter sido 

assinado em 2008, a integração da Fundação e a sua entrada efectiva em funções foi sendo adiada pela 

descoberta de novos achados arqueológicos no subsolo no decorrer das obras 251 , sendo apenas 

inaugurada em 2012.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Preservar estas ruínas tornou-se, então, um dos objectivos da reabilitação. Assim, e no momento em que a 

autarquia cedeu os três pisos superiores para a instalação da Fundação José Saramago, a Câmara também 

reservou o piso térreo para a criação deste núcleo arqueológico, que foi alvo de novas campanhas 

arqueológicas desenvolvidas em 2010, colocando à vista e recuperando troços da muralha romana de 

Lisboa e cetárias, “elementos de uma unidade fabril romana de preparados e condimentos de peixe, 

destinados maioritariamente à exportação”252. A disposição original do espaço interior foi profundamente 

alterada para poder albergar os núcleos de museologia253. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A intervenção arquitectónica nos quatro pisos do edifício inclui um programa variado. No que respeita aos 

pisos destinados para a Fundação José Saramago, os pisos 2 e 3 abrigam o auditório e a biblioteca, 

																																																								
250 Fundação José Saramargo – “Morreu Manuel Vicente, um dos arquitetos da recuperação da Casa dos Bicos”, 2013 
251Lusa – “Concessão da Casa dos Bicos "talvez mereça uma revisão"”, 2011.  
252 Museu de Lisboa – “Núcleo”, disponível em: http://www.museudelisboa.pt/equipamentos/casa-dos-bicos/ [consultado 
em 02-01-2017] 
253Pedro Dias – “Casa de Brás de Albuquerque (casa dos Bicos), fachada “, 2002 
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3.84. Interior da Casa dos Bicos, após 
rmusealização das estruturas arqueológicas, piso 
térreo: entrada e recepção 

   3.82. Entrada Fundação José Saramago      3.83. Espaço expositivo da Fundação José Saramago 
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enquanto que o piso 1 foi destinado a abrigar os escritórios e serviços administrativos e a área de exposições 

da instituição. O piso térreo, um espaço de muito pequena escala, foi inteiramente reservado para o Núcleo 

Arqueológico do Museu de Lisboa-Casa dos Bicos, já que foi aí que se descobriram os achados. Apesar de 

ser constituído por uma área de exposição de longa duração e por um campo arqueológico, o percurso 

museográfico é curto, devido às reduzidas dimensões deste pólo museológico. Ao entrar, o visitante depara-

se, desde logo, com a recepção do Museu, seguida de uma pequena loja, sendo que, do lado esquerdo, 

pode aceder, através de uma escada, para a Fundação José Saramago. Imediatamente em frente à 

recepção, encontra-se uma das partes da exposição (área A). Todo o percurso expositivo é realizado em 

torno de um bloco no centro do edifício, onde se localizam as instalações sanitárias, bem como as escadas 

de acesso aos pisos superiores. A zona de arrumos e a área técnica do museu estão situadas na parte 

traseira do edifício, por detrás de uma parede em que se explica a história da Casa dos Bicos. O espaço 

expositivo do piso térreo encontra-se dividido em três áreas254. De forma a possibilitar um percurso pelos 

achados, foram criados passadiços metálicos sobre a área escavada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O projecto de reabilitação da Casa dos Bicos assume-se como um caso extraordinário de reabilitação do 

património arquitectónico, cujo interesse reside não só na sua arquitectura palaciana inspirada em modelos 

do Renascimento italiano, como no novo uso atribuído e nos vestígios que foram descobertos no seu interior. 

Segundo os autores da publicação Les Universalistes, o projeto não teve por objectivo somente restaurar o 

passado mítico do edifício e da sua envolvente, mas sim reinventá-lo alegoricamente num outro momento, 

em consonância com as tendências pós-modernas da cultura arquitectónica internacional da época255.  

 

																																																								
254 Filipa Santos – “o Núcleo Arqueológico da Casa dos Bicos”, Agenda Cultural de Lisboa 
255 Nuno Grande (dir.) – Les Universalistes, Paris: Parenthèse: Fondation Calouste Gulbenkian: Cité de l’Architecture & 
du Patrimone, p. 192 
 

        3.86. Planta piso térreo                                                  3.87. Planta piso térreo do percurso expositivo 
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4. Análise Comparativa dos Casos de Estudo  

 

Neste capítulo, é elaborada uma análise comparativa dos casos de estudo256, relativa a vários aspectos, 

nomeadamente: localização, tipologias originais e classificação do imóvel preexistente; acervo e programa 

do museu; autores dos projectos; dimensões, espaços e actividades de acolhimento ao público; número de 

visitantes; e, finalmente, as características dos espaços expositivos. Uma vez que a data de criação da Rede 

Portuguesa de Museus se insere no período investigado, considerou-se importante nesta análise verificar, 

também, qual a situação das instituições estudadas em relação aos restantes museus portugueses. A 

recente edição do Panorama Museológico em Portugal (2000-2010), resultado da colaboração entre a 

DGPC (e os institutos que a antecederam) com o Observatório das Actividades Culturais (OAC) (entretanto 

extinto), possibilita um olhar aprofundado sobre as alterações ocorridas nos museus nessa primeira década 

de existência da RPM, permitindo assim comparações com os casos no âmbito desta tese. 

 

Localização, tipologias originais e classificação 

Do ponto de vista da localização, todos os museus selecionados situam-se no centro histórico da capital, 

maioritariamente na frente ribeirinha de Lisboa ou numa área muito próxima do rio257, constituindo-se como 

excepção apenas 2 dos 7 casos: o Núcleo Museológico do Castelo de S. Jorge e o Atelier-Museu Júlio 

Pomar.  

Em termos de tipologias originais, predominam os edifícios industriais (fábrica ou armazém). As restantes 

tipologias são diversificadas, como se pode observar no gráfico 4.1. No que diz respeito ao valor cultural 

dos imóveis estudados, 2 encontram-se classificados como Monumentos Nacionais (Castelo de S. Jorge, 

Casa dos Bicos), 2 como Imóveis de Interesse Público (Convento das Bernardas e Ruínas do Teatro 

Romano258) e os restantes, embora não classificados individualmente, encontram-se inseridos em Zonas 

Especiais de Protecção (Museu do Fado259, MUDE e Atelier-Museu Júlio Pomar). 

 

 

 

 

 

 

																																																								
256 Para a análise comparativa dos vários museus de estudo, foram consideradas as estatísticas de público 
referentes ao ano de 2015, por forma a ter um período de análise comum a todos os casos, uma vez que no caso 
do Museu de Lisboa – Casa dos Bicos a respectiva abertura só se deu em 2014. 
257 Ver Mapa de Lisboa: Localização dos casos de estudo do capítulo 4, p. 48 
258 Os edifícios onde o Museu do teatro Romano está instalado encontram-se inseridos na ZEP das Ruínas do Teatro 
Romano e na ZEP da Sé de Lisboa. 
259 O Museu do Fado, para além de estar inserido na ZEP do Castelo de S. Jorge e restos das cercas de Lisboa, encontra-
se homologado como Imóvel de Interesse Municipal. 

 Gráfico 4.1. Tipologia do edifício original    Gráfico 4.2. Tipo de classificação patrimonial  
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Acervo e programa 

Conforme referido no início desta dissertação, o panorama dos museus de Lisboa é bastante diversificado 

em relação a programas e acervos. Tendo como base as categorias apresentadas no estudo O Panorama 

Museológico em Portugal, nos casos analisados verifica-se em maior número a presença de Museus de 

Arqueologia (Museu do Teatro Romano, Núcleo Arqueológico da Casa dos Bicos, Núcleo Museológico do 

Castelo), seguido pelos Museus Especializados, (Museu do Fado ou Museu da Marioneta), e pelos Museus 

de Arte (Atelier-Museu Júlio Pomar e MUDE). Dentro da categoria dos Museus de Arte, o Atelier-Museu 

Júlio Pomar assume um carácter monográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

Autoria dos projectos 

Os anos 90 foram um tempo de valorização da arquitectura de autor, permitindo confirmar a capacidade da 

arquitectura portuguesa e “contribuindo para a afirmação de uma qualificada produção erudita”260. Na 

bibliografia sobre arquitectura portuguesa do século XX, constatamos, desde logo, que ressaltam alguns 

nomes de arquitectos de referência. Entre eles, destaca-se a figura incontornável de Álvaro Siza Vieira (n. 

1933), bem como de Manuel Vicente (1934-2013), responsáveis pelos projectos do Atelier-Museu Júlio 

Pomar e da Casa dos Bicos, respectivamente, sendo a notoriedade de ambos já reconhecida desde a 

década de 60.  

Segundo Ana Tostões, autora de variadíssimas publicações e livros acerca deste tema, o final da última 

década do século XX revelou, sobretudo através de concursos públicos, a emergência de uma nova geração 

de arquitectos com projectos igualmente de referência, como é o caso do atelier ARX Portugal, formado 

pelos dois irmãos Nuno (n. 1961) e José Mateus (n. 1963), autores da adaptação duma parte do Convento 

das Bernardas a Museu da Marioneta. Paralelamente, também a publicação francesa Les Universalistes 50 

ans d’Arquitecture Portugaise, destaca Álvaro Siza, Nuno Mateus e José Mateus, entre outras figuras, como 

exemplo de autores que construíram um percurso singular. 

Também relevante é o atelier Santa-Rita, responsável pela reabilitação e adaptação da Casa dos Bicos e 

do Museu do Fado e igualmente conhecido pelas suas obras de recuperação de edifícios, como o Convento 

de Cristo em Tomar ou a reabilitação do Museu Malhoa nas Caldas da Rainha, bem como a equipa de 

arquitectos de Vítor Mestre (n. 1957) e Sofia Aleixo (n. 1967), encarregue da intervenção na Alcáçova do 

Castelo de São Jorge, dupla que expressa uma identidade muito própria, advinda do vasto trabalho de 

																																																								
260 Ana Tostões – “Da Arquitectura à Cidade, da Cidade ao Território”. Panorama da Cultura Portuguesa no Século XX, p. 
234 

  Gráfico 4.3. Tipo de acervo  
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investigação que os arquitectos têm realizado, nas áreas da arquitectura vernacular, património 

arquitectónico, paisagismo, reabilitação e conservação261 . Paralelamente, a arquitecta italiana Daniela 

Ernano, responsável pelo projecto do Museu de Lisboa-Teatro Romano (n. 1960) demonstra ter uma 

significativa experiência em arquitectura de museus, tendo sido autora do projecto da Casa Fernando 

Pessoa. 

Da mais recente geração, destaca-se em inúmeros artigos e publicações o trabalho do atelier dos 

arquitectos Ricardo Carvalho (n. 1971) e Joana Vilhena (n.1973), sobretudo com o original projecto 

provisório do MUDE, cujo trabalho foi bastante reconhecido tanto a nível nacional como internacional262.  

Conclui-se, assim, que os projectos analisados nesta dissertação correspondem a obras de autores 

relevantes no panorama de arquitectura portuguesa contemporânea. 

 

Dimensões, espaços e actividades 

A nível nacional, e ao contrário do que se verificava através dos resultados do Inquérito aos Museus em 

Portugal (2000), o último estudo apresentado no Panorama Museológico Português (2000-2010), de 2015, 

vem confirmar que os antigos problemas relacionados com as características dos espaços onde os museus 

se encontravam instalados começaram a ser superados. Isto é, nos dias que correm o espaço museológico 

é geralmente adequado à finalidade e verifica-se um crescimento no número de museus que passaram a 

contemplar áreas destinadas ao acolhimento do público e a serviços técnicos e não só à função expositiva. 

Verifica-se que o número de salas de exposição e consequentemente a área expositiva aumenta263, 

tornando o espaço mais adequado para albergar maior número de peças dos acervos264.  

Ainda em relação aos museus portugueses, no que toca aos espaços de acolhimento ao público e a serviços 

técnicos, contata-se igualmente um aumento no número, “evidenciando-se a Recepção (passa de 56% em 

2000 para 75% em 2007), e o Espaço de serviço educativo (de 26% para 39%) como os que apresentam 

os aumentos mais acentuados”. Igualmente, “quanto às instalações de que os museus dispões importa 

talvez destacar o progresso verificado nos espaços técnicos com a diminuição significativa daqueles 

museus que não possuem nenhum desses espaços no período para o qual existe informação: de 44% em 

2000 descem para 28% em 2007” 265. Além disso, verifica-se a relevante diminuição de número de museus 

que não possui espaços para além dos espaços expositivos (de 19% em 2000 para 8% em 2007), o que 

pode significar uma considerável melhoria dos serviços que prestam aos visitantes266. 

Atentando no gráfico abaixo, que representa a dimensão das áreas totais brutas e áreas expositivas dos 

casos de estudo, averigua-se que os museus que integram esta análise apresentam diferenças 

consideráveis em termos de escala. Primeiramente, importa notar que a repartição dos museus em três 

																																																								
261 José Manuel das Neves – Victor Mestre Sofia Aleixo – Quarteirão Histórico de Santa Cruz / Lar do Vale Formoso, p. 2.   
262 Ver Bárbara Coutinho, MUDE: Museu do Design e da Moda, Colecção Francisco Capelo, London: Scala Arts Heritage 
Publishers, 2014 
263 O número de salas ou espaços de exposição aumenta de 3.153 em 2000 para 3.794 em 2009, o que representa uma 
taxa de crescimento de 20% 
264  José Soares Neves (coord.) – O Panorama Museológico em Portugal, Os Museus e a Rede Portuguesa de Museus na 
Primeira Década do Século XXI, p. 80 
265 Idem, p. 179 
266 Idem, p. 181 
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grupos, consoante a área, mostra que permanece a relevância dos pequenos (até 1000 m2), com 4 museus 

em 7. Neste intervalo encontram-se o Museu de Lisboa - Teatro Romano, o Núcleo Museológico do Castelo 

de S. Jorge, o Atelier-Museu Júlio Pomar e o Museu de Lisboa – Casa dos Bicos. A este escalão segue-se 

o dos médios (entre 1000 m2 até 10000 m2), com pouco menos de metade dos casos (3 museus em 7), em 

que fazem parte o Museu do Fado, o Museu da Marioneta e o MUDE. Por fim, no escalão dos grandes (a 

partir de 10000 m2) não se regista qualquer caso. Contudo, prevê-se que o novo projecto do MUDE, que 

presentemente se encontra em processo de construção, passe a pertencer a este escalão após a reativação 

dos 8 pisos do edifício, passando a contemplar de uma área de cerca de 14000 m2.267  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Relativamente à relação entre a área dedicada à função expositiva e à área total bruta do museu, alguns 

dos casos de estudo analisados acompanham a tendência nacional no que respeita à constatação da 

existência de diversos espaços complementares aos espaços de exposição na maior parte dos casos, 

enquanto que outros não seguem essa tendência. Concretamente, mais de metade das instituições 

analisadas na presente tese (4 em 7) apresenta uma área expositiva que ocupa mais de metade da área 

bruta total do museu, sendo que o museu que dedica uma maior proporção da sua área à exposição, é o 

Museu da Casa dos Bicos, contrastando com o Museu do Fado como polo oposto. 

No que toca a este conjunto de museus que apresenta uma menor dimensão dedicada ao uso expositivo, 

dependendo dos casos, o restante espaço poderá ser ocupado pelos serviços directivos/administrativos ou 

técnicos na maior parte das vezes, espaços de acolhimento ao público como cafetarias/restauração, 

auditórios e bibliotecas, e por vezes espaços para workshops ou escolas (como é o caso da Escola de 

Guitarra no Museu do Fado), entre outros. Seguindo a tendência nacional, também em alguns dos casos 

de estudo se constata o espaço do auditório a funcionar igualmente como espaço polivalente268 ou vice-

versa, de forma a proporcionar espaços variados e com diferentes dinâmicas nos museus, como é o caso 

																																																								
267 Bárbara Coutinho –  Projecto de Requalificação Integral do Edifício do MUDE, p.6 
268 José Soares Neves (coord.) – O Panorama Museológico em Portugal, p. 80 

 Gráfico 4.4.  Área bruta total vs. Área útil para exposições (m2) 
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do Museu da Marioneta, do Núcleo Museológico do Castelo (na primeira sala do museu, Sala Ogival269), do 

MUDE, Atelier-Museu Júlio Pomar e do Museu do Teatro Romano. 

 

 

Relativamente aos restantes 4 museus que apresentam maior dimensão da área de exposição 

relativamente aos restantes espaços (Museu de Lisboa – Teatro Romano, MUDE, Atelier-Museu Júlio 

Pomar e Museu de Lisboa – Casa dos Bicos), este facto pode ser explicado por diversas vicissitudes.  No 

caso dos dois núcleos do Museu de Lisboa, primeiro que tudo há que referir que estes pertencem a um 

museu polinucleado, pelo que partilham de alguns das seus serviços e espaços270. Segundo, sendo ambos 

núcleos museológicos de sítio, estes apresentam uma particularidade em relação às outras tipologias de 

museus no que toca à sua instalação. A instalação dos museus arqueológicos depende fortemente da 

localização dos trabalhos de arqueologia e das respectivas escavações. Assim, estes museus, 

contrariamente ao que acontece normalmente, não depende exclusivamente da qualidade espacial e formal 

nem do valor histórico do edifício preexistente, mas sim do local onde os vestígios foram descobertos. Isso 

faz com que, por vezes, esses museus careçam de espaço e tenham de dedicar grande parte da sua área 

às suas colecções e sítios arqueológicos, tal como é o caso destes últimos dois museus mencionados. 

Consequentemente, nenhum dos museus tem cafetaria ou restaurante, nem espaço onde se possam 

realizar actividades lúdicas ou pedagógicas no caso do Núcleo Arqueológico da Casa dos Bicos. Já o Museu 

do Teatro Romano tenta tirar o máximo partido do seu espaço disponível, realizando concertos no terraço 

ou no espaço da recepção (bem como as exposições temporárias), o espaço das ruínas para realização de 

teatros, e o espaço da sala central do piso -2 do museu (edifício voltado para o Pátio do Aljube) para 

realização de apresentações e documentários. Já o Sitio Arqueológico do Castelo, por se situar num 

perímetro monumental com enorme área, conseguiu ganhar apoio da Alcáçova do Castelo para expor as 

peças encontradas no Praça Nova, não se encontrando tudo concentrado no mesmo espaço, e tendo 

																																																								
269 A questão do espaço do Núcleo Expositivo ser bastante limitada devido às características da preexistência, leva a que 
sejam realizadas na Sala Ogival dois tipos de actividades: exposições temporárias e actividades culturais, como 
conferencias e seminários). No entanto, as condicionantes do espaço, nomeadamente o posicionamento dos elementos 
estruturais que seccionam a amplitude da sala, não promovem/facilitam a realização de exposições e, por isso, estas 
acontecem apenas pontualmente, sendo a sala usada sobretudo enquanto espaço multifuncional para apresentações e 
conferências e por vezes espectáculos.  
270 Por exemplo, o Núcleo Arqueológico da Casa dos Bicos não organiza exposições temporárias devido à escassez de 
espaço. No entanto, um dos cinco núcleos do Museu de Lisboa, Torreão Poente, é exclusivamente dedicado à acividade 
de exposição temporária. 

MUSEU Área bruta total (m2) Área útil expositiva (m2) Área exterior (m2) 

Museu do Fado 2420 401 181 

Museu da Marioneta 1650 300 739 

Museu de Lisboa – Teatro Romano 606 419 59 

Núcleo Museológico do Castelo de São Jorge 880 385 0 

MUDE Museu do Design e da Moda 8000 4000 500 

Atelier-Museu Júlio Pomar 449 321 167 

Museu de Lisboa – Casa dos Bicos 420 331 0 

Quadro 4.1. Área bruta total, útil expositiva e exterior  
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mesmo os projetos sido elaborados por diferentes arquitectos, em diferentes anos.  

No caso da significativa área dedicada à função expositiva do MUDE, este facto pode ser justificado por se 

tratar de um projecto provisório (2008-2014), e nesse sentido, por apenas se ter ocupado, e não 

integralmente, 5 dos 8 pisos que o edifício apresenta na totalidade, foi necessário atribuir o maior espaço 

possível para expor a colecção de Francisco Capelo e organizar um programa de exposições temporárias. 

Não obstante, prevê-se que no novo projecto do MUDE actualmente em construção, a área expositiva 

represente apenas cerca de um quarto da área total do museu (3.260m2 de área expositiva para 

aproximadamente 14.000m2 da sua área bruta total), e que o mesmo disponha de diversos espaços de 

acolhimento ao público, inclusivamente a utilização do último piso e do terraço para a instalação de um 

restaurante e esplanada271. No que respeita ao Atelier-Museu Júlio Pomar, visto apresentar por si só uma 

reduzida área total, o museu vê-se forçado a dedicar grande parte do seu espaço à exposição das 

colecções. 

Como foi possível averiguar, verifica-se uma crescente diversificação de programas complementares à 

exposição e respectiva conservação das colecções. Neste sentido, é cada vez mais frequente os museus 

possuírem um espaço de Loja, Cafetaria/Restaurante, Auditório/Sala Polivalente, Espaços Multimédia, entre 

outros espaços (ver Quadro 4.2.).  
 

Museus 
 

Cafetaria/ 
Restaurante 

Loja/ 
Livraria 

Biblioteca/ Centro de 
Documentação 

Serviços 
educativos 

Auditório/ Sala 
Polivalente 

Espaço 
Multimédia 

Espaços 
Exteriores 

Museu do Fado  � � � � � � � 

Museu da Marioneta  � � � � � � � 
Museu de Lisboa – Teatro 
Romano  	 � 	 � � � � 
Núcleo Museológico do 
Castelo de São Jorge272  	 � 	 � � � � 
MUDE Museu do Design e 
da Moda  � � 	  � �	 	

Atelier-Museu Júlio Pomar  	 � 	 � � 	 � 
Museu de Lisboa – Casa dos 
Bicos  	 �	 	 � 	 �	 	

 

 

Neste sentido, conclui-se que nos museus em que a área total atinge maiores dimensões depara-se com a 

existência de uma maior oferta de serviços de acolhimento ao público e uma maior diversidade de espaços 

na estrutura museológica. Constata-se também que o conjunto de museus estudados na presente 

dissertação apresentam um combinado de serviços e espaços de acolhimento ao público mais completo e 

rico do que a generalidade dos museus portugueses, estudados pelo Inquérito aos Museus (IMUS) em 2007 

(com excepção do serviço de Biblioteca/Centro de Documentação), como pode observar-se no gráfico 

seguinte: 

																																																								
271  Bárbara Coutinho –  Projecto de Requalificação Integral do Edifício do MUDE, p. 6 
272 O Núcleo Museológico do Castelo de S. Jorge é um caso particular em relação aos restantes pois, uma vez que o museu 
está inserido num perímetro monumental e articulado com o sítio arqueológico e todas as outras valências, as restantes 
infraestruturas de apoio aos visitantes encontram-se nas imediações do Núcleo Museológico, integrando os serviços do 
Monumento Nacional, bem como as actividades proporcionadas pela EGEAC no Castelo.  
 

Quadro 4.2. Serviços/espaços de acolhimento ao público 
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Adicionalmente, também o domínio pedagógico do museu tende a evidenciar-se, no que toca à acção dos 

serviços educativos que proporcionam visitas guiadas, workshops, conferências, espetáculos, ciclos de 

cinema e outro tipo de eventos e actividades didáticas. 
 

Museus 
Exposições 
Temporárias 

Visitas 
guiadas 

Visitas guiadas 
sobre o edifício 

Conferências/s
eminários 

Ateliers/ 
workshops 
/Oficinas 

Espetáculos/ 
Concertos 

Ciclos de 
cinema 

Museu do Fado  � � 	 � � � 	

Museu da Marioneta  � � 	 � � � 	

Museu de Lisboa – Teatro 
Romano  � � 	 � � � 	

Núcleo Museológico do 
Castelo de São Jorge273  � � � � �	 � 	

MUDE Museu do Design e 
da Moda  � �  �  	  

Atelier-Museu Júlio Pomar  � � � � � 	 	

Museu de Lisboa – Casa dos 
Bicos  	 � 	 � 	 	 	

 

 

No caso das exposições temporárias (realizadas na totalidade dos casos de estudo), é relevante salientar 

que esta actividade tem crescido a nível nacional, apresentando valores de 60% em 2009 contra 57% em 

2000274, que deverá estar relacionado com o facto de estas actividades poderem funcionar como possíveis 

meios de captação e aumento de público e poderosos mecanismos de promoção dos museus. Atente-se 

igualmente na importância dos Ateliers/Workshops/Oficinas, que a nível nacional apresente um crescimento 

significativo275 e que, nos casos de estudo, acontecem em 5 dos 7 museus. No que diz respeito a este facto, 

embora o Núcleo Museológico da Casa dos Bicos, enquanto parte do Museu de Lisboa, não organize 

																																																								
273 O Núcleo Museológico do Castelo de S. Jorge é um caso particular em relação aos restantes pois, uma vez que o museu 
está inserido num perímetro monumental e articulado com o sítio arqueológico e todas as outras valências, as restantes 
infraestruturas de apoio aos visitantes encontram-se nas imediações do Núcleo Museológico, integrando os serviços do 
Monumento Nacional, bem como as actividades proporcionadas pela EGEAC no Castelo.  
274 José Soares Neves (coord.) – O Panorama Museológico em Portugal, p. 84 
275 38% dos museus em 2007 apresentam ter actividades como Atelier/Oficinas/Workshops, percentagem que dois anos 
depois sobe para 43% 

 Gráfico 4.5. Serviços/espaços de acolhimento ao público dos casos de estudo vs. Museus portugueses 

 Quadro 4.3. Actividades desenvolvidas 
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Ateliers/Workshops/Oficinas no local, não só os restantes polos do Museu de Lisboa o fazem, como também 

a Fundação Saramago (alojada nos últimos pisos do mesmo edifício) assume esse papel. 

Isto vem confirmar que a valorização dos programas pedagógicos, que tem vindo a ampliar as actividades 

dos museus, veio cativar diferentes estratos de público. Estas actividades são desenvolvidas pelos serviços 

educativos, que estão presentes na totalidade dos casos de estudo analisados (com exepção do MUDE). 

Por conseguinte, “o serviço educativo desempenha um papel cada vez mais relevante de mediação entre 

as atividades do museu e os seus públicos e, de modo mais geral, entre a instituição e a comunidade em 

que se insere”276.  

 

Número de Visitantes 

Do ponto de vista da afluência, em 2015277, observam-se assimetrias significativas, dado que o valor dos 

três museus com maior número de visitantes destaca-se significativamente dos restantes. Com maior 

afluência destaca-se o Núcleo Arqueológico do Castelo de S. Jorge com 437.421 entradas, seguido pelo 

MUDE com 261.561 e pelo Museu do Fado com 152.854. 

Comparando estes valores com as estatísticas divulgados pela DGPC, segundo as quais os espaços mais 

visitados, no ano 2015, foram o novo Museu Nacional dos Coches com 346.718 visitantes e o Museu 

Nacional de Arte Antiga com 163.788 visitantes 278 , conclui-se que alguns dos museus analisados 

apresentam índices de público bastante expressivos, e no caso do o Núcleo Museológico do Castelo de S. 

Jorge (437.421 visitantes) superam mesmo os máximos atingidos pelos museus da DGPC279.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
276 José Soares Neves (coord.) – O Panorama Museológico em Portugal, p.81 
277 Foi considerado o ano de 2015, de forma a ser possível ter-se uma base comum em relação aos 7 casos de estudo, 
uma vez que 2015 é o ano posterior à inauguração do último museu, que abriu ao público em 2014.  
278 Estatísticas DGPC, documento disponível em: 
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/museus_e_monumentos/estatisticas_visitantes_dgpc_2015.pdf 
279 Já o Museu da Colecção Berardo em Lisboa atingiu as 823.092 entradas em 2015, alcançando o 74o lugar dos museus 
mais visitados, segundo o The Art Newspaper, publicação internacional especializada em arte contemporânea 

Gráfico 4.6. Número de visitantes por ano, em 2015 
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É ainda de notar que o espaço mais visitado dos casos de estudo encontra-se inserido num perímetro 

monumental, composto por diversos outros espaços e múltiplas valências, tais como o Sítio Arqueológico, 

o espaço da Câmara Obscura ou mesmo o Restaurante Casa do Leão, pelo que pode justificar o elevado 

número de visitas ao Núcleo da Exposição Permanente, situado no Paço Real da Alcáçova. O Castelo de 

S. Jorge, enquanto espaço monumental, recebeu no total 1.569.740 visitas, em que 427.371 correspondem 

ao Núcleo Arqueológico, projectado pelo arquitecto Carrilho da Graça. Por outras palavras, e estando 

perante um caso curioso, talvez possamos pressupor que se Núcleo Museológico não estivesse inserido no 

Castelo enquanto monumento, possivelmente não teria este número de visitantes, pelo que se considerou 

relevante atentar para este caso, neste ponto, como um todo. 

Constata-se, assim, que o aumento do número de museus, a nível nacional, foi acompanhado de um 

crescimento do número de visitantes. Na análise das estatísticas dos museus portugueses verifica-se uma 

evolução de 11,8 milhões, em 2000, para 15,6 milhões, em 2009280, ou seja, regista-se um acréscimo de 

cerca de 3,8 milhões em 10 anos 281 . Acredita-se ainda que este aumento de afluência reflecte a 

diversificação da oferta cultural das várias instituições e as dinâmicas de crescimento do turismo, por todo 

o país. 

 

Características dos espaços expositivos 

Paralelamente à multiplicação dos museus, tem-se vindo a verificar um destaque do papel da arquitectura 

na concepção, valorização e promoção dos espaços museológicos. Uma vez que, quando o arquitecto 

actua e reflecte sobre o espaço, projecta nele a sua própria forma de pensar e interpretação, a composição 

do lugar e a integração do conteúdo expositivo no ambiente onde se encontra inserido é algo que varia de 

caso para caso. Não obstante, os espaços devem sempre ser pensados criteriosamente para que 

dialoguem com os objectos, sendo que a atenção deve estar voltada para o lugar de exibição, em que o 

espaço é capaz de se relacionar com as obras que acolhe, sem nunca as consumir. Neste sentido, é 

importante compreender de que forma as relações entre o espaço museológico e o conteúdo exposto se 

organizam nos casos analisados.  

Muitos são os estudos, formados a partir de meados do século XX, com o objectivo de explorar a relação 

entre a arquitectura e a arte, mais concretamente o contexto em que os objectos se inserem nos espaços 

expositivos. Em Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space, trabalho publicado pela revista 

Artforum, em 1976, e mais tarde editado em livro, Brian O'Doherty abordou profundamente as características 

deste “modelo espacial, sereno, assético da arquitetura moderna clássica, de paredes pintadas de branco 

com luz vinda do tecto, preferencialmente sem interferências do ambiente e luz exterior”282. Desde os anos 

																																																								
280 Apenas para se ter uma breve noção, esses visitantes podem ser divididos em três categorias, nomeadamente Grupos 
escolares, Visitantes estrangeiros e Entradas gratuitas, que representam 25%, 28% e 36% respectivamente. Panorama 
Museológico em Portugal 
281 José Soares Neves (coord.) – O Panorama Museológico em Portugal, p. 91 
282 Sandra Vieira Jürgens – “A sagração do White Cube”, 2013, disponível em: 
http://www.revarqa.com/content/1/1297/sagracao-white-cube/ [consultado em 02-06-2017] 
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60, este modelo foi muito questionado, pois, de alguma forma, o cubo branco, em conjunto com a sua 

neutralidade, acaba por privar a multiplicidade de propostas artísticas provenientes de partilhas conceptuais, 

em que as colecções, através das suas várias formas de se manifestar, se combinam com o espaço.  

A ideologia do espaço expositivo totalmente neutro é um conceito radical e algo idealista, sendo muito raras 

as situações em que um museu apresenta todas as características do modelo de white cube. Como era de 

prever, nenhum dos sete casos analisados corresponde ao paradigma do white cube, no entanto, três deles 

seguem alguns princípios deste modelo, nomeadamente o Museu do Fado, o Museu de Lisboa - Teatro 

Romano e o Atelier-Museu Júlio Pomar. Nestes três museus é visível uma identidade arquitectónica em que 

a cor branca é utilizada para criar uma relativa neutralidade e uniformidade das condições expositivas. 

Assim, prevalece uma organização de espaços com paredes brancas, pavimentos em madeira e uma 

iluminação superior, apesar da existência de alguns vãos que estabelecem contacto visual com o exterior 

(com excepção do Museu do Fado que não possui aberturas para o exterior nos espaços expositivos). 

 

 

 

 

 

 

 
Noutros casos de estudo, sobressaem modelos diferentes, pondo de lado as características de white cube 

para se destacarem pela flexibilidade dos espaços expositivos. Um exemplo concreto são as caixas pretas 

para as salas expositivas, em que as paredes brancas dão lugar a paredes negras. Tomando como 

referência o Museu da Marioneta, este é representado por um fundo negro, carregado pela ausência de luz 

natural. As abóbadas de tijolo, os pavimentos de tijoleira e as paredes negras caracterizam o ambiente como 

um espaço de cenário, lembrando um palco teatral, possivelmente relacionado com o facto de estarmos 

perante uma colecção de marionetas, objectos de teatro. As vitrines iluminadas e direccionadas para a 

colecção de marionetas destacam-nas de todo o ambiente que as envolve, prevalecendo a manobra das 

condições de iluminação e o recinto negro e fechado, que juntos orientam o olhar do espectador em direção 

à área focal, onde a arte está a acontecer. Este espaço negro e o trabalho de iluminação encontra-se 

estritamente relacionada a uma estratégia de exibição e de espectador, o que se aplica directamente à 

função de museu.  

Caso curioso é o Núcleo Arqueológico da Casa dos Bicos, que ao contemplar o tecto, as vitrines e algumas 

paredes divisórias em negro, e contrariamente as restantes paredes em mármore branco, acaba por 

predominar o ambiente negro e os trabalhos de manobra da iluminação (apesar de combinados com 

iluminação natural), assemelhando-se mais ao modelo de caixa preta.  

 

 4.1. Espaço expositivo do Museu do Fado   4.2. Espaço expositivo do Atelier-Museu Júlio Pomar  
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O MUDE “representa uma alternativa ao modelo museológico tradicional”283 e apresenta-se como um caso 

completamente distinto dos demais, caracterizado pelo seu estado de ruína, com a estrutura de betão à 

vista. Este exemplo põe em causa o habitual conceito de museu neutro. Pelas próprias palavras dos 

arquitectos “o MUDE foi pensado como uma alternativa ao cubo branco, procurando um ambiente que se 

posiciona nos antípodas de qualquer neutralidade”284. A sua estratégia de criar uma unidade arquitectónica 

que permitisse mostrar a passagem do tempo pelo edifício é algo muito particular, que se define como work 

in progress, ou seja algo que continua a progredir e que não está finalizado. Neste caso, o conteúdo 

expositivo, as peças de design e de moda, relaciona-se com o espaço de modo informal, aproximando-se 

do visitante285. O próprio museu enquanto edifício descarnado, combinado com os materiais provenientes 

do universo da construção civil, assume-se como peça museológica que partilha uma fortíssima ligação 

com o conteúdo expositivo, estando ambos em constante diálogo. 

Sob outra perspectiva, o Núcleo Museológico do Castelo de S. Jorge preserva quase intocável o ambiente 

existente da construção passada. Sendo uma intervenção minimalista, o projecto conserva a estrutura 

abobadada revestida a tijolo dos tectos, o pavimento em pedra regular e as paredes em pedra irregular, e 

acrescenta apenas um passadiço metálico (de forma a compatibilizar as duas cotas muito distintas deste 

espaço) e as vitrines, apostando na irreversibilidade da estrutura.  

Tanto o MUDE como o Núcleo Museológico do Castelo de S. Jorge tratam-se de intervenções deveras 

contidas, que afirmam a valorização da arquitectura preexistente, menorizando a visibilidade dos trabalhos 

de adaptação. 

 

 

 

 

 

																																																								
283 Bárbara Coutinho, MUDE Museu do Design e da Moda, Colecção Francisco Capelo, p. 27 
284 Idem, p. 32 
285  Ver Bárbara Coutinho, MUDE: Museu do Design e da Moda, Colecção Francisco Capelo. Lisboa: Câmara Municipal de 
Lisboa/ MUDE: Museu do Design e da Moda, Colecção Francisco Capelo 2014, p. 32 

4.3. Espaço expositivo do Museu da Marioneta (caixa 
negra) 

 4.4. Espaço expositivo do Museu de Lisboa – Casa 
dos Bicos  

 4.5. Espaço expositivo do Núcleo Expositivo do 
Castelo de S. Jorge 

4.6. Espaço expositivo do MUDE 
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Relativamente aos percursos e à fruição do espaço expositivo dos 7 casos, podemos ter em conta duas 

situações distintas: o percurso desenhado pelo arquitecto aquando da concepção do projecto de 

arquitectura, e o percurso livre, que fica ao critério do visitante. Tradicionalmente, o espaço expositivo 

sempre foi um local de passagem, visitação, que, através do seu desenho, mobiliza o público para os 

possíveis caminhos a serem percorridos no espaço relacionando o público e promovendo contacto com os 

objectos expostos.   

Genericamente, são os museus arqueológicos (Museu do Teatro Romano, Núcleo Arqueológico da Casa 

dos Bicos, Núcleo Expositivo do Castelo), ou os especializados (Museu do Fado, Museu da Marioneta) que 

têm percursos estabelecidos, e os museus de arte que propõem percurso livre. Este facto pode estar 

relacionado com a necessidade de se organizar o acervo por ordem cronológica no caso dos museus 

arqueológicos ou por temáticas específicas no caso dos museus especializados. Assim, podemos afirmar 

que a grande maioria dos museus analisados dá prioridade ao percurso delineado e programado pelo 

projecto, salvo raras exceções, como o MUDE e o Atelier-Museu Júlio Pomar. 

No caso do MUDE, o próprio espaço sob o foco dos projectores deixa o visitante livre de optar por um 

percurso. “Sem quaisquer barreiras visuais, a encenação da exposição resulta de um estreito diálogo entre 

o espaço descarnado, as peças da Colecção Francisco Capelo e um discurso aberto que permite múltiplas 

interpretações a cada visitante”. Isto leva a que, cada visitante possa escolher o percurso e o modo como 

deseja visitar a exposição, sendo que “a própria proximidade física entre os objectos e os visitantes fomenta 

esta descoberta pessoal” 286 . O visitante sente-se livre de vaguear aleatoriamente pelo espaço, 

acompanhando a sua própria curiosidade, atenção e tempo, ou seguir o percurso cronológico sugerido pelo 

museu287.  

Relativamente ao Atelier-Museu Júlio Pomar, o desenho do espaço de Siza tem uma influência enorme na 

montagem das exposições e na compreensão das peças expositivas. Sendo um open-space, o circuito 

expositivo não detém de um percurso imperativo a ser perseguido. No entanto, as obras são colocadas de 

forma a orientar o visitante ao longo do edifício. A título de exemplo, durante a primeira exposição foi usado 

um conjunto de gravuras com um universo mais negro, dispondo-as nas escadas (local mais recolhido e 

com menos iluminação) para aproximar as pessoas e as encaminhar de um piso para o outro. Com isto, 

pode-se concluir que a disposição e a maneira de expor as obras, aliada à iluminação, forçam os visitantes 

a certos comportamentos, levando-os a tomar decisões de percursos, mas nestes últimos dois casos, 

sentindo-se livres de escolher o trajetcto a ser percorrido. 

Por outro lado, considerou-se importante retratar a fruição do espaço no caso do Núcleo Museológico do 

Castelo. A ideia deste núcleo foi tirar partido da sua espacialidade, fazendo com que os visitantes o 

percorressem de uma forma especifica e pensada pelos arquitectos, mas que simultaneamente não lhe 

retirasse importância enquanto espaço de memória. Concretamente, a Sala das Colunas apresenta uma 

excelente solução, pois engloba três sistemas, que nem sempre na museografia estão sintonizados: a 

iluminação, os suportes museográficos e o próprio percurso e leitura dos vários planos do espaço. Todo 

																																																								
286 Bárbara Coutinho – MUDE: Museu do Design e da Moda, Colecção Francisco Capelo, p. 43 
287 Ver Bárbara Coutinho, MUDE: Museu do Design e da Moda, Colecção Francisco Capelo. Lisboa: Câmara Municipal de 
Lisboa/ MUDE: Museu do Design e da Moda, Colecção Francisco Capelo 2014, p. 43 
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este sistema é removível, em que a iluminação encaminha o visitante, de forma subtil, sem que este se sinta 

forçado, mas que ao mesmo tempo lhe vai permitindo observar não só o plano superior, como a ideia de 

lareira árabe que está representada no plano inferior.  

Por último, importa apontar dois factos interessantes do ponto de vista da reabilitação patrimonial. O primeiro 

é a evidência de que dois dos imóveis preexistentes, outrora armazéns ou fábricas, como é o caso do Atelier-

Museu Júlio Pomar e do Museu do Fado, preservam a estrutura de asnas de madeira à vista no espaço 

expositivo, no caso do Atelier-Museu Júlio Pomar e, no caso do Museu do Fado, no auditório.  

Inclusivamente, no Atelier-Museu Júlio Pomar, por forma a dar saliência à estrutura triangular e tradicional 

que sustenta o telhado, e que o arquitecto Álvaro Siza conservou na reabilitação do edifício, instalou-se uma 

pintura do artist com um corvo de asas abertas, junto às asnas de madeira que permanecem à vista no 

interior do museu. Dessa forma, até simbolicamente, se estabeleceu uma relação entre a arte e arquitectura.  

Num segundo ponto, é de salientar a particularidade, bastante recorrente nos casos de recuperação e 

adaptação de edifícios com valor cultural a novos usos, do vidro como compromisso entre antigo e novo, 

que é visível na fachada traseira da Casa dos Bicos e ainda no volume do restaurante no Museu do Fado. 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7. Asnas de madeira à 
vista, Atelier-Museu Júlio 
Pomar 
	

4.8. Asnas de 
madeira à vista, 
Museu do Fado 
	

4.9. Fachada 
posterior da 
Casa dos Bicos 
em vidro 
	

4.10. Fachada do volume do 
Museu do Fado em vidro 
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5. Conclusões  
 

Ao longo de uma década os museus portugueses prosseguiram um caminho de sólida 
qualificação, aumentaram públicos, diversificaram iniciativas, reforçaram a formação técnica e 
académica dos seus colaboradores, estabeleceram novas parcerias, aprofundaram inventários, 
estudaram coleções, promoveram a divulgação pública dos seus acervos e alargaram as suas 
relações com as comunidades que servem. A Rede Portuguesa de Museus (RPM) cumpriu, ao 
longo desses dez anos, um importante papel na valorização dos museus portugueses, 
incentivando a colaboração mútua, difundindo boas práticas, impulsionando a criação de 
normativos, apoiando a formação profissional e concretizando apoios a projetos relevantes 
promovidos pelos museus que a integram288.  

 

Em consonância com o objectivo apontado para a presente dissertação, alude-se para o facto de que, cada 

vez mais, a arquitectura de museus e as intervenções no património se complementam, uma vez que a 

arquitectura de museus tem contribuído largamente para a salvaguarda, recuperação e revitalização de 

edifícios de valor histórico e patrimonial. Os imóveis classificados têm vindo a ser alvo de intervenções, por 

forma a serem dotados de novas valências de acolhimento, acessibilidade e interpretação, e serviços de 

visita, de modo a responderem melhor às expectativas dos públicos. O crescente reconhecimento do valor 

dos edifícios históricos, o interesse do público por espaços com memória e identidade e a respectiva 

recuperação contribuem para que a cidade se renove. É neste sentido que surge o novo entre o antigo. 

A partir dos casos analisados, confirma-se que, nas últimas décadas, grande parte das intervenções em 

edifícios preexistentes para instalação de espaços museológicos expressa-se por projectos harmonizados, 

em que a arquitectura tem o desafio de reinterpretar o espaço para aí instalar um novo uso, capaz de 

responder a esta nova função. Os museus estudados são também representativos da ideia, expressa em 

diversas cartas e convenções internacionais, de que a preservação do património arquitectónico é 

favorecida pela sua afectacção a novas funções úteis à sociedade contemporânea289. Neste contexto, 

verifica-se que, actuando sobre edifícios originais de tipologias, escalas e condicionantes diversas, as 

intervenções arquitectónicas desenvolvem uma metodologia eficiente não só de salvaguarda do património 

construído, mas também dos acervos museológicos em presença. 

Os sete casos de estudo são reveladores de que, com a intervenção de adaptação, se privilegiou a 

preexistência, dando, simultaneamente, uma nova função ao imóvel. Apesar da discreta expressão na 

envolvente urbana, os arquitectos são capazes de, no seu interior, expressar o seu trabalho, através de um 

equilíbrio entre a criatividade e o respeito pelo significado cultural, com as exigências que um projecto de 

recuperação e reabilitação envolve. Neste sentido, alguns deles apresentam uma maior criatividade nas 

opções tomadas, enquanto que outros demonstram um maior respeito pelo passado do edificado. 

Através da análise da história de cada imóvel, foi possível compreender o significado que o passado tem 

para a integridade do projecto e para a intervenção dos arquitectos. Deste modo, constatou-se que a 

recuperação e adaptação de um edifício antigo deve, acima de tudo, permitir que o mesmo continue a contar 

a sua própria história, de forma a que cada pessoa, ao visitá-lo, possa compreendê-lo como uma peça rica, 

																																																								
288 José Soares Neves (coord.) –  O Panorama Museológico em Portugal, p.3 
289 Helena Barranha – “Farol de Santa-Marta: redesenhar um muro para revelar um sítio”. Monumentos, nº 31, 
Abril 2011, p.149 
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única e complexa. Neste sentido, e no caso de adaptações de edifícios a um uso museológico, surgem dois 

elementos com potencial interesse para os visitantes: por um lado, a colecção (conteúdo) que pode 

contemplar os mais variadíssimos temas; e, por outro lado, o contentor, ou seja, o espaço ou edifício 

preexistente, que por si só se constitui como uma peça rica em história e arquitectura. eventualmente 

projectado por um arquitecto de renome. 

De facto, é evidente a predominância dos nomes dos arquitectos de referência portugueses nos projectos 

dos museus selecionados para os casos de estudo, cuja competência e prestígio se espelha na qualidade 

das soluções apresentadas.  

Uma vez que a atribuição do uso museológico a um edifício preexistente viabiliza a salvaguarda do mesmo, 

podemos afirmar que as intervenções e conversão dos edifícios em causa contribuem para a revitalização 

da cidade de Lisboa, pela forma como as mesmas devolvem à cidade um edifício que se encontrava 

obsoleto e que, a partir da adaptação, ganhou uma nova vida. É de apontar que, na maior parte dos casos, 

o valor histórico-patrimonial dos edifícios originais foi enriquecido pela intervenção museológica 

contemporânea. Paralelamente, os museus, enquanto edifícios públicos de carácter cultural, são capazes 

de redefinir e atribuir vida à zona urbana onde se inserem, atraindo visitantes e contribuindo assim para a 

dinamização da cidade. No de Lisboa, constata-se, actualmente, um maior número de turistas em espaços 

públicos, o que pode constituir-se como uma vantagem e um desafio.  

Em suma, as duas décadas analisadas na presente dissertação correspondem a um período globalmente 

positivo para o sector museológico, que cresceu em número e se qualificou sob variados prismas, não só a 

nível de infraestruturas, mas também do funcionamento e dos serviços oferecidos aos visitantes. Este 

progresso decorre de uma ocasião bastante propícia, em consequência tanto da conjugação das politicas 

públicas adoptadas, como dos enquadramentos legislativos implementados e ainda dos meios financeiros 

disponibilizados, advindos dos fundos comunitários europeus. O investimento colocado no sector 

museológico, embora ainda aquém do que seria desejável, teve impacto em número de visitantes, que tem 

aumentado nos últimos anos, em grande medida devido ao crescimento do turismo cultural em Lisboa. 

Através da análise comparativa dos casos de estudo, cujos resultados foram igualmente relacionados com 

o quadro nacional, com base no estudo O Panorama Museológico em Portugal (2014), constatou-se que os 

museus analisados em Lisboa têm dimensões relativamente reduzidas quando comparados com espaços 

de referência, a nível europeu. No entanto, se os compararmos com os restantes espaços museológicos a 

nível nacional, as dimensões dos museus analisados encontram-se dentro dos padrões comuns. Em termos 

programáticos, praticamente todos os museus realizam exposições temporárias (à excepção do Museu de 

Lisboa – Casa dos Bicos), para além das exposições permanentes. Todos os museus proporcionam visitas 

guiadas, a maior parte dispõe de auditórios ou espaços polivalentes e ateliês, e muitos deles realizam 

workshops, conferências e outras actividades. De mencionar ainda o esforço de actualização de algumas 

instituições, com recurso às novas tecnologias, pois a maior parte dos museus dispõe de espaço multimédia, 

situação que não acontecia há uns anos atrás. 

Relativamente à dimensão arquitectónica, constatou-se que a arquitectura do museu não é, na maior parte 

das vezes, entendida do ponto de vista mediático, apesar de esse facto se constatar a nível internacional.  

Esta evidência pode ser fundamentada pela inexistência de visitas guiadas sobre o edifício, que apenas são 
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oferecidas em três dos sete museus. Apesar de não existirem estudos que o comprovem, supõe-se que 

apenas se verifica uma valorização do museu enquanto obra arquitectónica no Atelier-Museu Júlio Pomar, 

facto que se deve principalmente à notoriedade do arquitecto Siza Vieira; no MUDE pelo seu carácter único 

do edifício e da intervenção realizada; e no Núcleo Expositivo do Castelo pelo facto de estar integrado num 

complexo de que faz parte um Monumento Nacional: o Castelo de S. Jorge. Este destaque é igualmente 

potenciado pela existência de publicações sobre a arquitectura destes museus e pelo facto de se realizarem 

visitas guiadas tendo como tema os próprios edifícios. 

Contrariamente aos imóveis construídos de raiz, que se podem assumir através da monumentalidade e 

espectacularidade, como sucede, por exemplo, com o novo Museu dos Coches ou com o MAAT, os edifícios 

adaptados a museus vêem-se forçados a ser um pouco mais contidos, limitados ao espaço da construção 

preexistente, não sendo isso necessariamente uma desvantagem. Não obstante esta evidência, as 

adaptações de edifícios a museus propõem uma arquitectura mais silenciosa, mas igualmente digna de 

valorização.  

Em Portugal, tudo aponta para uma continuidade da realidade museológica actual. Contudo, é relevante 

perceber até que ponto se deverá investir na construção de novos museus, uma vez que, como se pode 

confirmar, em Lisboa já existe um vasto conjunto de instituições das mais variadas tipologias e verifica-se 

que alguns dos edifícios construídos para funções expositivas encontram-se actualmente devolutos ou 

expectantes, como é o caso do Pavilhão de Portugal290 do arquitecto Siza Vieira, ou do caso do Museu de 

Arte Popular que se encontrou encerrado durante vários anos e que, apesar de acolher algumas actividades, 

continua a ter um futuro incerto. Assim sendo, talvez fosse mais interessante e consistente investir na 

programação e manutenção dos museus já existentes, muitos dos quais resultaram da vaga de expansão 

museológica dos anos 90.  Contudo, são as condições financeiras e o destaque dado pelo poder político à 

cultura em Portugal que irão ditar o futuro da realidade museológica, uma vez que, com a recente crise 

económica que o país viveu nos últimos anos existiu menos disponibilidade financeira para investir neste 

sector. 

Não obstante, através do estudo destes sete casos, foi possível identificar e reconhecer o importante papel 

desempenhado pelo poder local, mais concretamente, pela Câmara Municipal de Lisboa, na dinamização 

cultural da cidade e na requalificação do seu património arquitecónico e museológico. 

Verifica-se que, contrariamente ao que ocorreu nas décadas anteriores ao período examinado, – em que 

se evidenciavam problemas relativos à qualificação e aumento de técnicos especializados e à carência de 

actividades de dinamização dos espaços – os últimos anos do século XX e primeira década do século XXI 

demonstraram que, na grande maioria dos casos, esses obstáculos foram ultrapassados. Situação essa 

que se resolveu, entre outras vias, através da elaboração de campanhas de sensibilização, pela edição de 

material informativo de qualidade, pela criação de ateliers educativos de ligação às escolas, pela oferta de 

espaços de lazer e pela comunicação na Internet, através de websites e das redes sociais. 

																																																								
290 Em 2017, o Pavilhão de Portugal foi entregue à Universidade de Lisboa, que tenciona requalificar e converter o edifício 
num Centro de Congressos, cuja obra se prevê ver finalizada em 2019. 	
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No que respeita ao contributo da presente dissertação, conclui-se com convicção que é de grande relevo 

dar a conhecer o panorama museológico actual e compreender a importância que têm tido as intervenções 

de reabilitação e adaptação de património arquitectónico para este tipo de programa. Com esta investigação 

foi possível afirmar que, regra geral, em Lisboa, as intervenções de adaptação de edifícios classificados (ou 

inseridos em Zonas de Protecção) a funções museológicas constituem-se, de facto, como uma mais valia 

para a sociedade, uma vez que permitem a reinterpretação do passado na vivência do presente. 
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Anexo 1: Lista de Museus em Lisboa 

 

Edifícios construídos de raíz 

1. Centro de Arte Moderna José Azeredo Perdigão 

2. Coleção Museológica de Rádio e de Televisão  

3. Museu Calouste Gulbenkian  

4. Museu João de Deus  

5. Museu Nacional de Etnologia  

6. Museu Benfica - Cosme Damião 

7. Museu Nacional dos Coches 

8. Museu de Arte Popular  

9. Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva   

 

Instalações em edifícios preexistentes em Lisboa 

1. Atelier-Museu Júlio Pomar  

2. Casa Fernando Pessoa 

 3. Casa-Museu Amália Rodrigues  

4. Casa-Museu Doutor Anastácio Gonçalves  

5. Casa-Museu Medeiros e Almeida  

6. Centro de Arqueologia de Lisboa  

7. Centro de Arte Moderna José Azeredo Perdigão  

8. Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema  

9. Mude - Museu do Design e da Moda  

10. Museu - Cemitério dos Prazeres  

11. Museu Arpad Szenes - Vieira da Silva  

12. Museu Arqueológico do Carmo  

13. Museu Bordalo Pinheiro  

14. Museu Coleção Berardo  

15. Museu da Água  

16. Museu da Carris  

17. Museu da Eletricidade  

18. Museu da Farmácia  

19. Museu da Marioneta  

20. Museu da Presidência da República  

21. Museu da Sociedade de Geografia de Lisboa  

22. Museu das Comunicações  

23. Museu de Artes Decorativas Portuguesas  
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24. Museu de Lisboa - Palácio Pimenta   

25. Museu de Lisboa - Casa dos Bicos  

26. Museu de Lisboa - Santo António  

27. Museu de Lisboa – Teatro Romano  

28. Museu de Lisboa - Torreão Poente  

29. Museu de Marinha  

30. Museu de São Roque  

31. Museu de São Vicente de Fora  

32. Museu do Aljube – Resitência e Liberdade 

33. Museu do Centro Cientifico e Cultural de Macau  

34. Museu do Dinheiro  

35. Museu do Fado  

36. Museu do Oriente  

37. Museu Geológico  

38. Museu Maçónico Português  

39. Museu Militar de Lisboa  

40. Museu Nacional da Música  

41. Museu Nacional de Arqueologia   

42. Museu Nacional de Arte Antiga  

43. Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado  

44. Museu Nacional de História Natural e da Ciência  

45. Museu Nacional do Azulejo  

46. Museu Nacional do Desporto  

47. Museu Nacional do Teatro e da Dança  

48. Museu Nacional do Traje  

49. Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros (BCP)  

50. Núcleo Museológico do Castelo de São Jorge  

51. Museu do Palácio Nacional da Ajuda  

52. Museu das Crianças  

53. Museu do Combatente  

54. Museu do Centro Cultural Casapiano,  

55. Museu de Medicina  

56. Biblioteca-Museu República e Resistência 

 57. Museu da Cerveja  

58. Museu de Geociências do Instituto Superior Técnico  

59. Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros (BCP)  

60. Núcleo Museológico do Castelo de São Jorge  

 
 

Para	a	elaboração	desta	lista	geral	de	museus	em	Lisboa	foram	consultados	os	websites	das	seguintes	instituições:			Câmara	
Municipal	de	Lisboa,	Agenda	Cultural	de	Lisboa	e	Património	Cultural	
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MUSEU DO FADO 
Santa-Rita Arquitectos 

IDENTIFICAÇÃO   
 
Designação: Museu do Fado    
Ano de abertura ao público:  1998 
Público médio anual (2015): 152.854 
Tutela:  EGEAC 
Diretor:   Sara Pereira 
Integração na RPM: Não 
 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES PRÁTICAS  
 
Morada:   Edifício do Recinto da Praia, Largo do Chafariz de Dentro, 1 1100-139 Lisboa   
Tel.:   +351 218 823 470  
E-mail: museudofado@egeac.pt  
Website: www.museudofado.pt  
 
 
ARQUITETURA – CARACTERIZAÇÃO  
 
Arquiteto:  João Santa-Rita (1995-1998 | 2006-2008) 
Museografia: António Viana  
Função inicial do imóvel: Estação elevatória de águas 
Data construção imóvel preexistente: Séc. XIX 
Classificação Patrimonial: 
Em vias de classificação (Homologado como IM - 
Interesse Municipal 
Inserido na Zona de Proteção do Castelo de São Jorge e 
restos das cercas de Lisboa (v. e na Zona de Proteção da 
Capela de Nossa Senhora dos Remédios   
 

Implantação: 
No centro histórico da cidade  - Alfama   
Num edifício autónomo     
 
Nº de pisos: 3 
Principais áreas:  
Área bruta total do Museu – 2420m2 
Área útil total dos espaços expositivos – 401 m2 
Área do espaço exterior –  181 m2 
Nº de salas/espaços para exposição: 4 
 
Organização espacial das áreas de exposição:  
Sequência de salas 
Distribuição horizontal   
 
Diversificação dos espaços expositivos:  
Salas de exposição   
Integração de obras em áreas de circulação  
 
Materiais e acabamentos das áreas de exposição:  
Pavimentos –  soalho de madeira nas salas de exposição 

Fig. 1: Planta de localização 

Fig. 3: Painéis e entrada do Museu 

Fig. 2: Perspectiva exterior Museu do Fado 

Fig. 4: Sala exposições permanentes Museu do Fado 

Anexo 2: Fichas de levantamento dos casos de estudo 
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permanente; pavimento em alcatifa nos espaços de 
exposição temporária 
Tectos – gesso cartonado e chapas de aço perfuradas na 
cor encarnada  
Paredes – gesso cartonado  
 
Sistemas e equipamentos:  
Iluminação das áreas de exposição – lâmpadas no 
interior das vitrines, na parte superior dos quadros, ou 
embutidas ou penduradas no tecto  
Controlo de temperatura e humidade –sistema AVAC 
Segurança contra roubo/intrusão – sistemas de 
videovigilância 
Segurança contra incêndios – rede de detecção e 
extinção de incêndios 
 
Serviços de acolhimento ao público:  
Auditório   
Bengaleiro   
Biblioteca/centro de documentação  
Cafetaria/restaurante   
Espaços exteriores (pátio)  
Loja/livraria   
Sala multimédia/audiovisuais   
Serviços educativos   
Escola de fado e Espaços de ensaio 
 
Sinalética interna:  
Referente a espaços e serviços do museu  
Referente aos percursos expositivos  
Referente às saídas de emergência  
 
PROGRAMA   
 
Outras atividades realizadas: 
Visitas guiadas   
Ateliers/cursos/workshops  
Conferências/seminários  
Espetáculos/Concertos   
 
DESENHOS TÉCNICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5: Sala de exposições temporárias e 
pormenor das paredes divisórias em gesso 

cartonado 

Fig. 6: Pormenores da iluminação da área expositiva e 
da sinalética do museu referente a espaços e serviços 

do museu e referente segurança contra incêndios 

Fig. 7: Museu do Fado – Alçado norte  
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MUSEU DA MARIONETA 
Arq. João Almeida e ARX 

IDENTIFICAÇÃO   
 
Designação: Museu da Marioneta     
Ano de abertura ao público:  2001 
Público médio anual (2015): 24.448 
Tutela:  EGEAC 
Diretor:   Maria José Machado Santos 
Integração na RPM: Sim 
 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES PRÁTICAS  
 
Morada:   Convento das Bernardas - R. Da Esperança, Nº 146 - 1200-660 Lisboa  
Tel.:   +351 213 942 810  
E-mail: museudamarioneta@egeac.pt  
Website: www.museudamarioneta.pt  
 
 
ARQUITETURA – CARACTERIZAÇÃO  
 
Arquiteto 1ª intervenção (reabilitação do edifício):  João 
Almeida (1998-2001) 
Arquiteto 2ª intervenção (projecto museológico):  ARX 
(2000-2001; 2007-2008)  
Museografia: António Viana (2011; 2013) 
 
Função inicial do imóvel: Convento das Bernardas 
Data construção imóvel preexistente: 1643/1758 
Classificação Patrimonial: 
Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público 	
 
Implantação: 
No centro histórico da cidade  - Santos  
Num edifício ou conjunto arquitectónico partilhado com 
outras entidades (Habitação social camareira, Companhia 
de teatro de marionetas, Colectividade do bairro da 
Madragoa)  
 
Nº de pisos: 1 (edifício tem 5) 
Principais áreas:  
Área bruta total do Museu:  1650 m2 
Área útil total dos espaços expositivos: 300 m2 

Área útil total do espaço exterior: 739 m2 

Nº de salas/espaços para exposição: 13 
 
Organização espacial das áreas de exposição  
Sequência de salas 
Distribuição vertical 
 
Materiais e acabamentos das áreas de exposição:  
Pavimentos – mosaicos tijoleira 
Tectos – abobadas de tijolo e reboco pintado a preto 
Paredes – reboco pintado de preto 
 
 
 Fig. 12: Claustro do antigo convento 

Fig. 11: Espaço Expositivo do Museu 

Fig. 9: Planta de localização 

Fig. 10: Vista exterior, entrada do museu 



	 ii	

Sistemas e equipamentos:  
Iluminação das áreas de exposição – lâmpadas no interior 
das vitrines com filtros para proteger as peças da 
luminosidade; sensores de iluminação automática 
Controlo de temperatura e humidade – sistema AVAC, 
desumidificadores e termohigrófago   
Segurança contra roubo/intrusão – sistema vídeo-vigilância 
Segurança contra incêndios – alarmes ligados à central 
  
Diversificação dos espaços expositivos:  
Salas de exposição   
 
Serviços de acolhimento ao público:  
Bengaleiro   
Biblioteca/centro de documentação  
Cafetaria/restaurante   
Espaços exteriores (claustro) 
Loja/Livraria   
Serviços educativos   
Sala de espectáculos 
 
Sinalética interna:  
Referente a espaços e serviços do museu  
Referente aos percursos expositivos 
Referente às saídas de emergência  
 
 
PROGRAMA   
 
Outras atividades realizadas: 
Visitas guiadas   
Ateliers/cursos/workshops  
Conferências/seminários  
Espetáculos   
 
 
 
 
 
 
DESENHOS TÉCNICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13: Espaço Expositivo do Museu 

Fig. 15: Auditório desmontável na antiga capela do 
convento 

 

Habitação  

 Equipamento  

 Comércio  

 Circulações  

Fig. 14: Pormenor abóbada de tijolo e iluminação 
nas vitrines 

Fig. 16: Plantas piso do Museu e Corte 
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MUSEU DE LISBOA – TEATRO ROMANO 
Daniela Ermano & João Carrasco 

IDENTIFICAÇÃO   
 
Designação: Museu de Lisboa – Teatro Romano  
Ano de abertura ao público:   2001 | 2015 
Público médio anual (2015) 4.7871  
Tutela:  EGEAC 
Diretor:   Joana Sousa Monteiro  
Integração na RPM: Não  
 
 
 
 
INFORMAÇÕES PRÁTICAS  
 
Morada:   Rua de São Mamede, nº 3 1100-532 Lisboa 
Tel.:   +351 218 172 450 
E-mail: museudelisboa@cm-lisboa.pt 
Website: http://www.museudelisboa.pt/equipamentos/teatro-romano 
 

 
ARQUITETURA – CARACTERIZAÇÃO  
 
Local da intervenção/Função Anterior: Antiga fábrica, 
casa nobre 
Data construção imóvel preexistente: Séc XVIII e séc. 
XIX 
Arquitetos:   Daniela Ermano & João Carrasco (2000-
2001; 2013-2015)  
 
Classificação Patrimonial: 
Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público  
Inserido num conjunto classificado ou numa zona de 
protecção – ZEP Castelo de São Jorge e resto das 
cercas de Lisboa, da Sé de Lisboa Portal Principal da 
Igreja da Madalena, Lápides das Pedras Negras), Igreja 
da Conceição Velha, Casa dos Bicos e Igreja de Santo 
António de Lisboa  
 
Implantação: 
No centro histórico da cidade – Encosta do Castelo 
Num edifício autónomo 
     
Nº de pisos: 3 
Principais áreas:    
Área bruta total do Museu – 606 m2 
Área útil total dos espaços expositivos –  419 m2   
Área útil total do espaço exterior: 59 m2 

Nº de salas/espaços para exposição: 2 
 
Organização espacial das áreas de exposição:  
Planta aberta 
Distribuição horizontal 
																																																								
1 Durante quase todo o ano de 2015 o museu esteve fechado para obras de renovação. Somente abriu a 30 de 
Setembro, pelo que o número de visitantes é extremamente restrito e não corresponde á realidade de um ano 
normal de funcionamento. Para 2016 o cômputo é de cerca de 23.000 visitantes. 

Fig. 17: Planta de localização 

Fig. 18: Vista do Museu desde a Rua de S. 
Mamede 

Fig. 19: Vista do Museu desde o Páteo do Aljube 
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Diversificação dos espaços expositivos:  
Salas de exposição   
Integração de peças em áreas de circulação 
Integração de peças em espaços exteriores  
 
Materiais e acabamentos das áreas de exposição:  
Pavimentos – passadiços ou moleano de vidraço 
flamejado, vidro no mezzanino 
Tetos – gesso cartonado ou estrutura metálica na nave 
central 
Paredes – gesso cartonado ou pedra calcária 
 
Sistemas e equipamentos:  
Iluminação das áreas de exposição – combinação 
iluminação natural com iluminação artificial integrada nos 
tectos ou nas vitrines 
Controlo de temperatura e humidade  
Segurança contra roubo/intrusão  
Segurança contra incêndios  
 
Serviços de acolhimento ao público:  
Sala Polivalente (piso 0 do edifício voltado para o Pátio do 
Aljube) 
Bengaleiro   
Loja/Livraria 
Espaços exteriores (pátio, sítio arqueológico)  
Serviços educativos   
 
Sinalética interna:  
Referente a espaços e serviços do museu  
Referente aos percursos expositivos  
Referente às saídas de emergência  
 
PROGRAMA   
 
Outras atividades realizadas: 
Visitas guiadas   
Conferências/Seminários 
Ateliers/Workshops 
Espectáculos/Concertos 
 
 
 
 
DESENHOS TÉCNICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 21: Espaço expositivo interior do Museu 
 

Fig. 22: Vestígios Arqueológicos do Museu 
 

Fig. 23: Dez metros de parede escavadas que 
revelam várias camadas da cidade 

 

Fig. 20: Espaço expositivo interior do Museu 
 

Fig. 24: Plantas piso 0 e -1, respectivamente, e Corte Longitudinal  
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NÚCLEO MUSEOLÓGICO DO CASTELO DE SÃO JORGE 
Vítor Mestre e Sofia Aleixo 

 
IDENTIFICAÇÃO   
 
Designação: Núcleo Museológico do Castelo de São 
Jorge   
Ano de abertura ao público:  2008 
Público médio anual (2015): 437.421  
Tutela:  EGEAC 
Director: Teresa Oliveira   
Integração na RPM: Não 
 
 
 
INFORMAÇÕES PRÁTICAS  
 
Morada:  Castelo de S. Jorge, 1100-129   
Tel.:   218 800 620 
E-mail: info@castelodesaojorge.pt 
Website: http://castelodesaojorge.pt 
 
ARQUITETURA – CARACTERIZAÇÃO  
 
Arquitectos:  Vítor Mestre e Sofia Aleixo 
Função inicial do imóvel: Antigo Paço Real da Alcáçova 
Data construção imóvel preexistente: Século XI 
Datas de projeto/construção:  2007-2008                
 
Classificação Patrimonial: Classificado como MN - 
Monumento Nacional  
 
Implantação: No centro histórico da cidade  
    
Nº de pisos: 2 
Principais áreas:  
Área bruta total do Museu – 880 m2 
Área útil total dos espaços expositivos – 385 m2 
Nº de salas/espaços para exposição: 3 
 
Organização espacial das áreas de exposição:  
Sequência de salas  
Distribuição horizontal   
 
Diversificação dos espaços expositivos:  
Salas de exposição   
 
Materiais e acabamentos das áreas de exposição:  
Pavimentos – pedra regular 
Tetos – Sala das Colunas: abóbadas de arestas revestidas 
a tijolo; Sala da Cisterna: abóbada de berço revestida a 
tijolo 
Paredes – alvenaria de pedra irregular 
Suportes expositivos e vitrinas: de cor branca, com 
excepção da vitrina dedicada ao Terramoto, de cor preta 
 Fig. 28: Sala das Colunas 

Fig. 25: Planta de localização 

Fig. 26: Castelo de São Jorge – fotografia aérea 

Fig. 27: Sala Ogival 
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Sistemas e equipamentos:  
Iluminação das áreas de exposição – iluminação 
artificial proveniente dos suportes expositivos (as 
aberturas para o exterior são escassas no edifício 
preexistente). Na Sala das Colunas, uma das vitrinas 
(vitrina de chão, peças de   
cozinha) é iluminada por um foco de cor encarnada, 
aumentando o sentido cénico do espaço. 
Controlo de temperatura e humidade  
Segurança contra roubo/intrusão  
Segurança contra incêndios  
 
Serviços de acolhimento ao público:  
Bengaleiro   
Cafetaria/restaurante  (no perímetro monumental do 
Castelo de S. Jorge – Restaurante Casa do Leão) 
Espaços exteriores (jardim, zona interior das muralhas, 
etc.)  
Loja/livraria   
Serviços educativos   
Auditório/Espaço polivalente – Sala Ogival 
 
Sinalética interna:  
Referente a espaços e serviços do museu  
Referente aos percursos expositivos  
Referente às saídas de emergência  
 
 
PROGRAMA   
  
Outras atividades realizadas: 
Visitas guiadas   
Visitas guiadas sobre o edifício  
Ciclos de cinema/documentários  
Conferências/seminários  
Ateliers/Workshops 
Espetáculos   
 
 
 
 
DESENHOS TÉCNICOS

Fig. 30: Sala da Cisterna 

Fig. 31: Vitrines na Sala da Cisterna 

 

Fig. 29: Sala das Colunas 

Planta piso 0 e piso -1 Corte Sala das Colunas à esquerda e 
Sala da Cisterna à direita 

Corte Sala Ogival e Sala das Colunas 

Fig. 32: Conjunto de plantas e cortes 
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MUDE – MUSEU DO DESIGN E DA MODA, COLECÇÃO FRANCISCO CAPELO 
Ricardo Carvalho & Joana Vilhena | Luís Saraiva 

IDENTIFICAÇÃO   
 
Designação: MUDE - Museu do Design e da Moda 
Ano de abertura ao público:   2009 
Público médio anual (2015): 261.561 
Tutela:  CML 
Diretor:  Bárbara Coutinho 
Integração na RPM: Não  
 
 
 
 
INFORMAÇÕES PRÁTICAS  
 
Morada:   R. Augusta, 24  1100-053 Lisboa 
Tel.:   +351 218 886 117 / 23 
E-mail: mude@cm-lisboa.pt 
Website: www.mude.pt 
 
ARQUITETURA – CARACTERIZAÇÃO2   
 
Arquitetos:  Ricardo Carvalho & Joana Vilhena (2008-
2009) – Projecto de instalação provisória;  Luís Miguel 
Saraiva (2009-2015) – Projecto de instalação provisória – 
Projecto de alterações nos pisos 0 e 1, e coordenação 
técnica de estratégia de reutilização dos pisos -1,2 e 3 
Programa funcional e museográgico:: Bárbara Coutinho 
Função inicial do imóvel: Edifício da antiga sede do 
BNU 
Data construção imóvel preexistente:  Séc. XVIII-XIX  
 
Classificação Patrimonial: 
Não classificado individualmente, mas inserido num 
conjunto classificado ou numa zona de protecção – 
Baixa Pombalina e Zona de Proteção do Castelo de São 
Jorge e restos das cercas de Lisboa  
 
Implantação: 
No centro histórico da cidade – Baixa Pombalina 
Num edifício autónomo 
     
Nº de pisos: 5  
Principais áreas:    
Área bruta total do Museu –  8000 m2 
Área útil total dos espaços expositivos – 4000 m2 
Nº de salas/espaços para exposição: 5 
 
Organização espacial das áreas de exposição:  
Planta aberta 
Distribuição horizontal 
 

																																																								
2 Considerou-se a situação existente em 2015, que contempla alterações posteriores à intervenção dos 
arquitectos Ricardo Carvalho & Joana Vilhena que levou à abertura do museu em 2009	 

Fig. 33: Planta de localização 

Fig. 34: Vista exterior do MUDE 

Fig. 35: Entrada e recepção do MUDE 



ii	
	

Diversificação dos espaços expositivos:  
Salas de exposição   
Integração de obras em áreas de circulação  
Materiais e acabamentos das áreas de exposição: 
(Cada núcleo tem a sua própria configuração espacial; 
Predomina a utilização de materiais provenientes da 
construção civil ou pouco usuais no espaço museológico) 
Pavimentos – cobertos com pintura industrial branca de 
tinta reflectante; paletes de pinho pintadas de branco 
adoptadas para suportes expositivos 
Tectos – sem reboco; estrutura de betão à vista e vestígios 
de estuques de outras épocas de construção 
Paredes – sem reboco; despidas de revestimentos; 
inexistência de divisórias interiores 
 
Sistemas e equipamentos  
Iluminação das áreas de exposição – iluminação artificial 
integrada em elementos construtivos, tais como tectos e 
paredes 
Controlo de temperatura e humidade  
Segurança contra roubo/intrusão  
Segurança contra incêndios  
 
Serviços de acolhimento ao público:  
Bengaleiro   
Cafetaria/restaurante   
Loja/livraria   
Sala multimédia/audiovisuais   
Espaço de programação cultural (100 pessoas)	 
 
Sinalética interna:  
Referente a espaços e serviços do museu  
Referente às saídas de emergência  

 
PROGRAMA   
 

Outras atividades realizadas: 
Visitas guiadas   
Ateliers/cursos/workshops  
Ciclos de cinema/documentários  
Conferências/seminários  
Debates 
 
 

 
 
DESENHOS TÉCNICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 40: Axonometria pisos 0 e 1 

Fig. 37: Espaço Multimédia 

Fig. 36: Área expositiva 

Fig. 38: Área expositiva 

Fig. 39: Espaço de programação cultural 
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ATELIER-MUSEU JÚLIO POMAR 
Arq. Álvaro Siza Vieira 

IDENTIFICAÇÃO   
 
Designação: Atelier-Museu Júlio Pomar      
Ano de abertura ao público:  2013 
Público médio anual (2015): 12.859 
Tutela:  EGEAC 
Diretor:  Sara Antónia Matos 
Integração na RPM: Não 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES PRÁTICAS  
 
Morada:  	Rua do Vale, nº 7  1200 - 472 Lisboa  
Tel.:   +351 215 880 793 
E-mail: info@ateliermuseujuliopomar.pt  
Website: http://ateliermuseujuliopomar.pt 
 
ARQUITETURA – CARACTERIZAÇÃO  
 
Arquiteto  Álvaro Siza Vieira (2002-2012)  
Função inicial do imóvel: Antigo armazém 
Data construção imóvel preexistente: Séc. XVII 
 
Classificação Patrimonial: 
Não classificado individualmente mas inserido num 
conjunto classificado ou numa zona de protecção - 
ZEP Conjunta do Bairro Alto e Imóveis Classificados 
na sua área envolvente. 	
 

Implantação: 
No centro histórico da cidade    
Num edifício autónomo    
 
Nº de pisos: 3 
Principais áreas:  
Área bruta total do Museu –  448,61 m2 
Área útil total dos espaços expositivos – 320,81 m2 

Área de espaço exterior adjacente –  167 m2 
Nº de salas/espaços para exposição: 2 
 
Organização espacial das áreas de exposição:  
Planta aberta   
Distribuição horizontal   
 
Diversificação dos espaços expositivos:  
Salas de exposição   
Integração de obras em áreas de circulação  
Integração de obras em espaços exteriores  
  
Materiais e acabamentos das áreas de exposição:  
Pavimentos –tábua comprida e corrida de madeira, tipo 
soalho inglês; madeira polida mas sem verniz 

Fig. 41: Planta localização 

Fig. 43: Interior Museu - Piso 0 

Fig. 42: Vista da rua e vista do pátio do museu 

Fig. 44: Interior Museu - Piso 1 
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Tectos –Telhas sobre asnas e traves de madeira, com 
revestimento isolador antes da telha 
Paredes – Pladour e pintura de branco - mate 
 
Sistemas e equipamentos:  
Iluminação das áreas de exposição – luz natural 
combinada com focos de luz artificial suspendidos 
entre as asnas de madeira 
Controlo de temperatura e humidade  
Segurança contra roubo/intrusão  
Segurança contra incêndios  
 
Serviços de acolhimento ao público:  
Auditório   
Bengaleiro   
Espaços exteriores: pátio 
Serviços educativos    
 
Sinalética interna  
Referente a espaços e serviços do museu  
 Referente às saídas de emergência  
 
 
PROGRAMA   
 
Outras atividades realizadas: 
Visitas guiadas   
Visitas guiadas sobre o edifício  
Ateliers/cursos/workshops  
Conferências/seminários  
 
 
 
 
 
 
DESENHOS TÉCNICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interior Museu, piso 2 

Fig. 46: Vistas do pátio do museu 

Fig. 45: Piso 1 do museu com colecção 

 

Fig. 47: Escadas de acesso ao mezaninno 

Fig. 49: Planta piso 1 Fig. 48: Planta piso 0 



	 i	

MUSEU DE LISBOA – CASA DOS BICOS 
João Santa-Rita & Manuel Vicente 

IDENTIFICAÇÃO   
 
Designação: Museu de Lisboa – Casa dos Bicos 
Ano de abertura ao público:   2014 
Público médio anual (2015): 38.997 
Tutela:  EGEAC 
Diretor:   Joana Sousa Monteiro 
Integração na RPM: Não  
 
 
 

 
INFORMAÇÕES PRÁTICAS  
 
Morada:   Rua dos Bacalhoeiros, 10, 1100-135 Lisboa  
Tel.:   +351 210 993 811 
E-mail: museudelisboa@cm-lisboa.pt  
Website: www.museudelisboa.pt  
 
ARQUITETURA – CARACTERIZAÇÃO  
 
Arquitetos:   João Santa-Rita & Manuel Vicente (2010-
2014) 
Função inicial do imóvel:  Edifício/Casa Senhorial  
Data construção imóvel preexistente 1523  
 

Classificação Patrimonial: 
Classificado como MN – Monumento Nacional  
Inserido num conjunto classificado ou numa zona de 
protecção – ZEP Castelo de São Jorge e resto das cercas 
de Lisboa 
 

Implantação: 
No centro histórico da cidade – Campo das Cebolas 
Numa área em processo de requalificação urbanístico	
Num edifício ou conjunto arquitectónico partilhado com 
outras entidades – Sede da Fundação José Saramago 
	

Nº de pisos: 4 (apenas 1 dedicado ao museu) 
Principais áreas:    
Área bruta total do Museu  420 m2 
Área útil total dos espaços expositivos 331 m2   
Nº de salas/espaços para exposição: 1 
 
Organização espacial das áreas de exposição:  
Planta aberta 
Distribuição horizontal 
 
Diversificação dos espaços expositivos:  
Salas de exposição   
Integração de obras em áreas de circulação  
 
Materiais e acabamentos das áreas de exposição:  
Pavimentos – passadiços metálicos de aço, betão 
nivelado, laje calcário 

Fig. 51: Fachada principal Casa dos Bicos 

Fig. 50: Planta de localização 

Fig. 52: Entrada, recepção e estruturas 
arqueológicas   
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Tetos – gesso cartonado pintado a preto 
Paredes – mármore branco 
 
Sistemas e equipamentos:  
Iluminação das áreas de exposição – lâmpadas embutidas 
nas vitrines ou nas lajes  
Controlo de temperatura e humidade – impossível 
controlar devido ao nível freático 
Segurança contra roubo/intrusão – sistemas de 
videovigilância 
Segurança contra incêndios – rede de detecção e 
extinção de incêndios 
 
Serviços de acolhimento ao público:  
Bengaleiro   
Loja/Livraria 
Espaço Multimédia 
Serviços educativos     
 
Sinalética interna:  
Referente às saídas de emergência  
 
 
PROGRAMA   
 
Outras atividades realizadas 
Visitas guiadas   
Conferências/Seminários 
 
DESENHOS TÉCNICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 53: Conjunto de estruturas arqueológicas - muralhas 

Reconstituição conjetural dos alçados da Casa dos Bicos 
e da muralha tardo-romana (final séc. III-IV) 

Fig. 54: Colecção de objectos do quotidiano 

Planta  

Cortes  Fig. 55: Conjunto de alçado, cortes e planta 



	 xvii	

 
 
 
MUSEU ARPAD SZENES – VIEIRA DA SILVA 
Sommer Ribeiro & Richard Clarke 
  

Designação:  Museu Arpad Szenes - Vieira da Silva 
Função inicial:  Edifício Real Fábrica das Sedas do Rato 
Data construção imóvel preexistente: Séc. 18  
Datas de projeto/construção: 1990-1994 
Ano de abertura ao público:  1994 
Tutela: Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva 
Diretor: Marina Bairrão Ruivo 
Integração na RPM: Sim  
 
 
MUSEU NACIONAL DA MÚSICA 
Arq. Ezequiel Nicolau 
 

Designação: Museu Nacional da Música 
Função inicial: Estação metropolitano do Alto dos Moinhos 
Data construção imóvel preexistente: 1988  
Datas de projeto/construção: 1993-1994 
Ano de abertura ao público:  1994  
Tutela: DGPC 
Diretor: Graça Mendes Pinto 
Integração na RPM: Sim  
 
 
 
 
MUSEU DO CENTRO CIENTÍFICO E CULTURAL DE MACAU 
Paulo Guilherme d’Eça Leal 
 

Designação: Museu do Centro Científico e Cultural de Macau 
Função inicial: Palácio 
Data construção: imóvel preexistente Séc. 18 
Datas de projeto/construção:  
Ano de abertura ao público  1995 
Público médio anual (2015):  
Tutela Centro Científico e Cultural de Macau 
Diretor: 
Integração na RPM Não 
 
 
 
NÚCLEO ARQUEOLÓGICO DA RUA DOS CORREEIROS (BCP) 
Arquitecto(s)  
 
Designação: Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros (BCP) 
Função inicial: Edifício instalações BCP 
Data construção imóvel preexistente: Final séc. 18 
Datas de projeto/construção: 1991-1995 
Ano de abertura ao público:  1995 
Tutela: Fundação Millennium BCP 
Diretor:  
Integração na RPM Não  
 
 
 

Anexo 3: Outros museus instalados em edifícios preexistentes em Lisboa de 1994 a 2014 

	

a3	
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MUSEU DA FARMÁCIA 
Arq. Manuel Martins Garrido 
 

Designação:  Museu da Farmácia 
Função inicial:Palácio de Santa Catarina 
Data construção imóvel preexistente: Séc. 18  
Datas de projeto/construção: 1992-1996 
Ano de abertura ao público:  1996 
Tutela: Associação Nacional das Farmácias 
Diretor: João Neto 
Integração na RPM: Não  
 
MUSEU DAS COMUNICAÇÕES 
Portugal Telecom Engenheiros e Arquitectos 
 
Designação: Museu das Comunicações 
Função inicial:  Antiga fábrica H. Vaultie 
Data construção imóvel preexistente: 1940 
Datas de projeto/construção:  
Ano de abertura ao público:  1997 
Tutela: Fundação Portuguesa das Comunicações 
Diretor: Cristina Weber 
Integração na RPM: Sim  
 
MUSEU DA CARRIS 
Arquitecto(s) 
 
Designação:  Museu da Carris 
Função inicial: Antigo edifício sede e oficinas da CARRIS 
Data construção imóvel preexistente:  
Datas de projeto/construção: 2000-2010 
Ano de abertura ao público:  1999 | 2012 
Tutela: Companhia Carris de Ferro de Lisboa S.A. 
Diretor: Luís Vale 
Integração na RPM: Sim  
 
MUSEU DO CENTRO CULTURAL CASAPIANO 
Arq. Rui Cardim  
 
Designação: Museu do Centro Cultural Casapiano 
Função inicial: Edifício do complexo do CED 
Data construção imóvel preexistente: 1900  
Datas de projeto/construção: 1992-2000 
Ano de abertura ao público:  2000 
Tutela: Casa Pia de Lisboa 
Diretor: João Louro 
Integração na RPM: Não  
 
CASA-MUSEU AMÁLIA RODRIGUES  
Arquitecto(s)  
 
Designação: Casa-Museu Amália Rodrigues 
Função inicial:  Moradia de Amália Rodrigues  
Data construção imóvel preexistente:  
Datas de projeto/construção:  
Ano de abertura ao público  2001 
Tutela: CML 
Diretor:  
Integração na RPM: Não  
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MUSEU DO COMBATENTE 
Arquitecto(s)  
 
Designação: Museu do Combatente 
Função inicial:  Forte do Bom Sucesso/Função defensiva 
Data construção imóvel preexistente: 1780  
Datas de projeto/construção:  
Ano de abertura ao público:  2003 
Tutela Liga dos Combatentes? 
Diretor: 
Integração na RPM: Não  
 
 
 
MUSEU DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
RBD.APP-Arquitectos 
 
Designação: Museu da Presidência da República 
Função inicial:  Palácio de Belém 
Data construção imóvel preexistente: 1559  
Datas de projeto/construção:  
Ano de abertura ao público:  2004 
Tutela: Presidência da República 
Diretor:  
Integração na RPM: Não 
 
 
 
MUSEU DE MEDICINA 
Arquitecto(s)  
 
Designação: Museu de Medicina 
Função inicial:  Edifício central Faculdade Medicina UL 
Data construção imóvel preexistente: 
Datas de projeto/construção:  
Ano de abertura ao público:  2005 
Tutela: Faculdade de Medicina da Universidade 
de Lisboa 
Diretor:  
Integração na RPM: Não  
 
 
 
MUSEU DO ORIENTE 
Arq. João Luís Carrilho da Graça  
 
Designação:  Museu do Oriente 
Função inicial:  Armazém frigorífico de bacalhau 
Data construção imóvel preexistente: 1939  
Datas de projeto/construção: 2006-2008 
Ano de abertura ao público:  2008 
Tutela: Fundação Oriente/APL 
Diretor: Manuela d’Oliveira Martins 
Integração na RPM: Não  
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MUSEU NACIONAL DO DESPORTO 
Arquitecto(s) 
 
Designação: Museu Nacional do Desporto 
Função inicial:  Palácio da Foz 
Data construção imóvel preexistente: Séc. 18-
19 
Datas de projeto/construção:  
Ano de abertura ao público:  2012 
Tutela: Instituto Português do Desporto e da 
Juventude 
Diretor:  
Integração na RPM: Não 
 
 
 
CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE LISBOA 
Arquitecto(s) 
 
Designação: Centro de Arqueologia de Lisboa 
Função inicial:  Antigo Armazém 
Data construção imóvel preexistente:  
Datas de projeto/construção:  
Ano de abertura ao público:  2013 
Tutela: CML 
Diretor: António Marques 
Integração na RPM: Não  
 
 
 
MUSEU DE LISBOA – SANTO ANTÓNIO 
Site Specific Arquitectura & P-06 ATELIER  
 
Designação: Museu de Lisboa – Santo António 
Função inicial:  Edifício contíguo à Igreja St. António 
Data construção imóvel preexistente: Séc. 19  
Datas de projeto/construção: 2012-2014 
Ano de abertura ao público:  2014 (reabertura) 
Público médio anual (2015): 
Tutela: EGEAC 
Diretor: Joana Sousa Monteiro 
Integração na RPM: Não  
 
 
 
MUSEU DE LISBOA – TORREÃO POENTE 
Arquitecto(s) 
 
Designação: Museu de Lisboa – Torreão Poente 
Função inicial:  Torreão Poente Terreiro do Paço/Ocupação militar 
Data construção imóvel preexistente: 
Datas de projeto/construção: 
Ano de abertura ao público:  2014 
Tutela: EGEAC 
Diretor:  Joana Sousa Monteiro 
Integração na RPM: Não  
 
 
 


