
  

I 

 

 

 

 

 

Casa da Arquitectura – Centro Português de 

Arquitectura  

 

 Coleção, Arquivo e Exposição  

 

Relatório de Estágio 

 

 

Alice Peixoto Lopes 

 

 

Orientadora académica: Prof. Doutora Inês Moreira 

Orientadora local: Dr.ª Ana Proença Filipe 

 

 

Porto, 2019 

 



  

II 

 

 

Relatório de Estágio apresentado para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção 

de grau de Mestre em Estudos de Arte, na Área de Especialização em Estudos 

Museológicos e Curadoriais da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, 

realizado sob: 

 

 

Orientadora académica: Professora Doutora Inês Moreira 

 

Orientadora local: Dr.ª Ana Proença Filipe 

  



  

III 

 

Agradecimentos  

 

À Professora Doutora Inês Moreira, orientadora deste estágio, que acreditou em mim, 

estando presente desde o início, pelo apoio, motivação e forma exigente e crítica com 

que me guiou. 

À Casa da Arquitectura – Centro Português de Arquitectura e a toda a sua equipa, pela 

disponibilidade em me receber como estagiária, sendo um organismo que apoia e investe 

na formação especializada de quem os solicita. 

Uma especial referência à Dr.ª Ana Filipe, Dr. Gilson Fernandes e Arquiteto José Fonseca 

pela formação minuciosa, confiança e dedicação desde o primeiro dia. 

Ao Arquiteto Nuno Sampaio, pela oportunidade concedida. 

Ao Serviço Educativo da Casa, na pessoa de Doutora Susana Gaudêncio, pela especial 

atenção. 

Aos meus pais e à minha avó Alice por todo o amor, paciência e apoio incondicional nas 

minhas decisões, sem eles nada seria possível. 

Ao Dario, por cuidar de mim, por fazer parte da minha vida e me iluminar a cada dia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

IV 

 

Resumo 

 

 

O presente documento apresenta as atividades desenvolvidas na Casa da Arquitetura - 

Centro Português de Arquitetura, no âmbito do estágio curricular em Estudos de Arte, com 

a especialização em Estudos Museológicos e Curadoriais na Faculdade de Belas Artes da 

Universidade do Porto no ano letivo 2018/19.  

Considerando as diferentes vertentes do estágio, o capítulo I oferece o enquadramento 

histórico e a orgânica-estrutural da CA, desde a sede em Roberto Ivens até à sede atual 

na reconvertida Real Vinícola Portuguesa.  

O capítulo II aborda os arquivos, depósitos e gestão documental e divide-se em dois 

momentos: o primeiro expõe criticamente os arquivos de arquitetura, e o segundo 

descreve o circuito documental que as peças percorrem. Descreve-se ainda a gestão de 

coleções presentes na CA, desde a conceção teórica da coleção, iniciada nos gabinetes 

e escritórios de arquitetura, até ao tratamento arquivístico e conservação preventiva. 

O capítulo III é dedicado ao trabalho realizado nas exposições corporizadas durante todo 

o período de estágio, no apoio à equipa de produção na montagem de originais para as 

exposições.  

O capítulo IV incide nas atividades realizadas no Serviço Educativo da CA: visitas 

orientadas ao arquivo da CA, visitas especificas destinadas ao público infantil, bem como 

a participação no Open House Porto 2019.  

O V e último capítulo oferece uma avaliação geral e reflexão pessoal sobre a experiência 

de estágio. 

 

Palavras-Chave: Casa da Arquitetura, Arquivos de Arquitetura, Conservação preventiva, 

Tratamento Arquivístico, Gestão da Coleção.  
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Abstract 

 

This document presents the activities developed at Casa da Arquitetura - Portuguese 

Architecture Center, within the curricular internship in Art Studies, with a specialization in 

Museum and Curatorial Studies, at the Faculty of Fine Arts, University of Porto, in the 

academic year 2018/19. 

Considering the different aspects of the internship, chapter I provides the historical 

background and the organic-structural of the CA, from the headquarters in Roberto Ivens 

to the current headquarters in the converted Real Vinícola Portuguesa. 

Chapter II deals with archives, deposits and document management and is divided into 

two stages: the first critically exposes the archives of architecture and the second describes 

the documentary circuit that the pieces go through. It is also described the management 

of collections present in CA, from the theoretical conception of the collection, started in 

the offices and architecture firms, to archival treatment and preventive conservation. 

 Chapter III is dedicated to the work done at the corporate exhibitions throughout the 

internship, in supporting the production team in assembling originals for the exhibitions.  

Chapter IV focuses on activities carried out at the CA Education Service: guided visits to the 

CA archive, specific visits for children, as well as participation in the Open House Porto 2019. 

 The V and last chapter offers an overview and personal reflection on the internship 

experience. 

 

 Keywords: House of Architecture, Architecture Archives, Preventive Conservation, Archival 

Treatment, Collection Management. 

 

 

 

 



  

VI 

 

Lista de abreviaturas e siglas   

 

ACA- Associação Casa da Arquitetura  

CA- Casa da Arquitetura 

CMM- Câmara Municipal de Matosinhos  

CDAS – Centro de Documentação Álvaro Siza 

FBAUP- Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto  

FAUP- Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto  

ICAA- International Congress on Architectural Archives  

IPF- Instituto Português de Fotografia 

MAAT- Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia 

OHP- Open House Porto  

PUMS- Plano de Urbanização de Matosinhos Sul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VII 

 

Lista e créditos de imagens  

 

Figura 1 Casa em Roberto Ivens, Fernando Guerra, in 

https://casadaarquitectura.pt/instituicao/instalacoes/temporarias/ 

Figura 2 Edifício da Companhia Vinícola Portuguesa, Arquivo Histórico da Câmara 

Municipal de Matosinhos  

Figura 3 Edifício da Real Vinícola em ruína, Gilson Fernandes (a. b. c.), Luís Ferreira Alves 

(d.) in http://www.jornalarquitectos.pt/pt/jornal/j-a-256/real-vinicola 

Figura 4 Edifício da Real Vinícola após, Gilson Fernandes (a. b. c), Luís Ferreira Alves (d.) in 

http://www.jornalarquitectos.pt/pt/jornal/j-a-256/revitalizacao-real-vinicola 

Figura 5 Casa da Arquitetura- Centro Português de Arquitectura, Pormenor do painel de 

azulejos da época in http://www.jornalarquitectos.pt/pt/jornal/j-a256/revitalizacao-real-

vinicola 

Figura 6 Plantas da Real Vinícola com as novas funções, Alice Lopes 

Figura 7 Organigrama funcional da Casa da Arquitetura, cedido por Casa da 

Arquitectura  

Figura 8 Sala da Triagem, Alice Lopes  

Figura 9 Sala de expurgo e quarentena, Alice Lopes 

Figura 10 Sala de Higienização, Casa da Arquitectura  

Figura 11Sala de Tratamento Arquivístico, Alice Lopes  

Figura 12 Sala de Digitalização, Alice Lopes 

Figura 13 Scâner Planetário, Alice Lopes  

Figura 14 Estúdio Fotográfico, Gilson Fernandes  

Figura 15 Sala de conservação e restauro, tratamento preventivo da documentação, 

Alice Lopes  

https://casadaarquitectura.pt/instituicao/instalacoes/temporarias/
http://www.jornalarquitectos.pt/pt/jornal/j-a-256/real-vinicola
http://www.jornalarquitectos.pt/pt/jornal/j-a-256/revitalizacao-real-vinicola
http://www.jornalarquitectos.pt/pt/jornal/j-a256/revitalizacao-real-vinicola
http://www.jornalarquitectos.pt/pt/jornal/j-a256/revitalizacao-real-vinicola


  

VIII 

 

Figura 16 Depósito de Maquetes e painéis, Gilson Fernandes  

Figura 17 Depósitos Horizontais: estável e instável, Alice Lopes  

Figura 18 Depósito Vertical para textual, Alice Lopes  

Figura 19 Documentação de arquitetura brasileira, cedido por Casa da Arquitectura  

Figura 20 Exposição Infinito Vão, cedido por Casa da Arquitectura  

Figura 21 Exposição Irradiações- Fabio Penteado, cedido por Casa da Arquitectura  

Figura 22 Cartaz da Exposição Orgânico e Racional, in  

https://casadaarquitectura.pt/organico-racional-exposicao-individual-pedro-ramalho-

inaugura-8-junho-na-galeria-da-casa/ 

Figura 23 Arquiteto Pedro Ramalho e Exposição Orgânico e Racional, Nelson Garrido, in   

https://www.publico.pt/2019/06/07/culturaipsilon/noticia/pedro-ramalho-nao-

exuberancia-1875625 

Figura 24 Exposição Orgânico e Racional, Pedro Rocha  

Figura 25 Restauro das maquetes para a Exposição Souto Moura- Memória, Projetos, 

Obras, Alice Lopes  

Figura 26 Cartaz de divulgação da Visita Orientada ao Arquivo, Casa da Arquitectura  

Figura 27 Visita jogo, Os Arqui-detetives, Pedro Rocha  

 

 

 

  

https://casadaarquitectura.pt/organico-racional-exposicao-individual-pedro-ramalho-inaugura-8-junho-na-galeria-da-casa/
https://casadaarquitectura.pt/organico-racional-exposicao-individual-pedro-ramalho-inaugura-8-junho-na-galeria-da-casa/
https://www.publico.pt/2019/06/07/culturaipsilon/noticia/pedro-ramalho-nao-exuberancia-1875625
https://www.publico.pt/2019/06/07/culturaipsilon/noticia/pedro-ramalho-nao-exuberancia-1875625


  

IX 

 

Índice geral 

 

Introdução .................................................................................................................................... 1 

Capítulo I - Casa da Arquitetura Centro Português de Arquitetura ........................................ 4 

1.1 - Enquadramento Histórico - Da Roberto Ivens à Real Vinícola ..................................... 4 

1.1.1 - A Casa em Roberto Ivens .......................................................................................... 5 

1.1.2 - A Casa na Real Vinícola ............................................................................................ 7 

1.1 - Caracterização Institucional .......................................................................................... 17 

Capítulo II - Arquivo e Gestão documental ............................................................................. 20 

2.1- Arquivos de Arquitetura .................................................................................................. 20 

2.2- Circuito e Gestão documental ...................................................................................... 21 

Capítulo III - Coleções e Exposições ......................................................................................... 35 

3.1 - Arquitetura Brasileira: da formação à exposição ........................................................ 35 

3.1.1 - Criação da coleção da Arquitetura Brasileira: da Modernidade à 

Contemporaneidade ......................................................................................................... 35 

3.1.2 - Exposição Infinito vão – 90 anos de Arquitetura Brasileira .................................... 38 

3.1.3 - Exposição Irradiações – Fabio Penteado ............................................................... 40 

3.2 - Acervo Pedro Eça Ramalho: da formação à exposição ........................................... 42 

3.2.1 - Criação do Acervo Pedro Eça Ramalho ............................................................... 42 

3.2 - Acervo Eduardo Souto de Moura: da formação à exposição .................................. 47 

3.2.1 - Criação do Acervo Eduardo Souto Moura ............................................................ 47 

3.2.2 - Exposição monográfica Eduardo Souto Moura .................................................... 48 



  

X 

 

Capítulo IV - Serviço Educativo ................................................................................................. 51 

4.1 - Visitas orientadas ao Arquivo ........................................................................................ 51 

4.2 - Open House Porto 2019 .................................................................................................. 55 

Capítulo V - Reflexão Crítica do Estágio .................................................................................. 57 

Anexos ......................................................................................................................................... 62 

anexo a) ...................................................................................................................................... 62 

 

 



  

1 

 

Introdução  

Sem memória não seria possível armazenar informação, o tratamento da informação visa 

precisamente a criação de memórias, passíveis de serem utilizadas sempre que haja 

necessidade de recuperar dados nelas armazenados 1 

Desde a antiguidade com a Biblioteca de Alexandria, que existe a necessidade de 

organizar informação e criar meios para aceder a esses conteúdos. A importância da 

escrita para a atividade humana levou à consciência da conservação desses registos para 

a sua posterior utilização, a origem dos arquivos está, deste modo, internamente ligada 

com o surgimento da escrita.  

O trabalho de estágio de que este relatório resulta, explora formas e contextos de 

coleções/acervos de arquitetura, como constituinte e memória do processo criativo do 

arquiteto. Tem como objetivo primordial promover um entendimento crítico das questões 

e especificidades deste tipo de arquivos, evocando a aplicação dos princípios 

arquivísticos e respeitando a ordem original e a sua proveniência. 

Foi após uma visita de estudo no primeiro ano, no âmbito da disciplina Exposição II, com a 

Professora Doutora Inês Moreira, que surgiu a motivação para realizar o referido estágio. 

Nessa mesma visita ficou claro o meu interesse pela Casa da Arquitectura na conclusão 

deste ciclo de estudos. Este, possibilitou-me aprofundar os conhecimentos de 

museologia/curadoria e consolidar bases da minha formação anterior, em artes plásticas 

e design, na sensibilidade com as peças e conhecimento dos materiais e técnicas 

utilizadas. 

Esta experiência permitiu-me não só, a interação direta com uma instituição de cariz 

cultural, como a aplicação prática na área da gestão, tratamento preventivo e 

arquivístico de coleções de arquitetura. Os documentos destes acervos possuem os mais 

variados suportes, entre eles destacam-se as peças desenhadas, documentos textuais, 

 

1 Armando Malheiro, F. R. (1998). Arquivística- Teoria e Prática de uma ciência de informação, 

Volume 1. Porto: Edições Afrontamento. 
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maquetes, material fotográfico, publicações, azulejos, mobiliário entre outros. As tarefas 

desenvolvidas durante este período possibilitaram a aquisição e o desenvolvimento de 

competências no domínio das práticas museológicas e saberes no campo da arte assim 

como o contacto direto com a criação de um novo arquivo e acervo, tão específico 

como o de arquitetura.  

Um dos pontos cruciais foi a colaboração na montagem das exposições que contribuíram 

no desenvolvimento de ferramentas práticas sobre o trabalho de arquivo em contexto 

expositivo, bem como, na colaboração direta e ativa em programas paralelos e eventos 

associados à instituição que enriqueceram o suporte de toda esta experiência.  

Devido às novas funções e consequente desenvolvimento da CA, fruto das recentes 

instalações no edifício da Real Vinícola, considerei que devia dedicar e prolongar o 

enquadramento histórico e evolução da CA até à atualidade.  

Neste sentido, o Capítulo I é dedicado à Instituição de Estágio, Casa da Arquitectura- 

Centro Português de Arquitectura e realizado o seu enquadramento histórico, desde as 

antigas instalações na Casa em Roberto Ivens até à Casa na Real Vinícola, seguido da 

caracterização institucional. 

 No Capítulo II, por sua vez, foca-se nos arquivos e sua gestão documental, 

especificamente em arquivos de arquitetura. Ainda neste Capítulo é realizado o circuito e 

gestão documental constituinte dos acervos e coleções da CA.  Este subcapítulo funciona 

como eixo estrutural de todo o relatório, sendo descritos os procedimentos, normas e 

materiais utilizados que o documento é submetido desde a sua entrada até ao 

armazenamento final.  

O Capítulo III vem no seguimento de todo o trabalho que é realizado no Capítulo que o 

antecede. Sendo que, este estágio se concentrou no arquivo desta instituição, este 

subcapítulo não incide na exposição enquanto conceito e significado, mas na sua 

formação e encadeamento numa instituição cultural.  

Numa visão mais alargada da instituição, o Capítulo IV é dedicado ao Serviço Educativo 

com a programação paralela à CA.  Esta participação apesar de muito especifica 

revelou-se transformadora na minha visão e entendimento de uma instituição cultural 

como conceito aberto. As visitas orientadas ao arquivo, principalmente as dedicadas ao 

público infantil, expuseram o meu lado mais pessoal e desafiaram-me a todos os níveis. 
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O V e último capítulo oferece uma avaliação geral e reflexão pessoal sobre a experiência 

de estágio. 
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Capítulo I - Casa da Arquitetura Centro Português de Arquitetura  

1.1 - Enquadramento Histórico - Da Roberto Ivens à Real Vinícola  

A Casa da Arquitetura, como hoje nos é apresentada, remonta a 2007, ano da sua 

criação, quando a Câmara Municipal de Matosinhos fez a aquisição do imóvel que 

pertenceu à família do arquiteto Álvaro Siza Vieira, na rua Roberto Ivens em Matosinhos. 

Esta aquisição, tinha como intuito primordial, receber o Acervo do CDAS – Centro de 

Documentação Álvaro Siza, referente à sua vida e obra. A ideia do referido Centro de 

Documentação, restrito a um arquiteto em particular, rapidamente evoluiu para a 

arquitetura no seu todo, tendo como objetivo cimeiro a divulgação desta disciplina junto 

da sociedade.  

Para o arranque deste projeto, a CMM reuniu vários arquitetos reconhecidos, bem como, 

outras instituições que prontamente assinaram um conjunto de protocolos com a promessa 

de doação dos seus acervos e coleções. 2 

Com a iniciativa da Criação de uma Casa para a Arquitectura, a Câmara de Matosinhos 

iniciou o processo com a doação do acervo pertencente ao CDAS, abrindo caminho para 

que os outros arquitetos doassem igualmente os seus projetos.  

A 5 de fevereiro de 2009 é assinado um contrato-promessa para a entrega de acervos 

entre vários arquitetos, entre eles, Álvaro Siza Vieira, Eduardo Souto de Moura, Paulo 

Mendes da Rocha, Manuel Mateus, Alcino Soutinho, João Álvaro Rocha, Agostinho 

Gonçalves, ARX Portugal Arquitetos, entre outros. Este contrato-promessa era a premissa 

necessária que serviu de base do que posteriormente veio a ser a ACA-Associação Casa 

da Arquitetura.3  

Para assinalar esta intenção, o arquiteto Eduardo Souto de Moura doou um conjunto de 

21 maquetes de apresentação e cerca de 70 painéis compostas por esquissos originais do 

 

2 Informação cedida por Casa da Arquitetura 

3 SAMPAIO, Nuno, Cerimónia de assinatura do contrato de depósito do acervo Eduardo Souto de Moura na 

Casa da Arquitetura, a 6 de maio de 2019  
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arquiteto e fotografias de Luís Ferreira Alves. Estas peças inicialmente ficaram arquivadas 

na CMM dado a inexistência de um espaço da futura Casa da Arquitectura.  

O contrato acima mencionado estava condicionado à construção de um novo edifício 

em Matosinhos, cujo projeto estava a ser elaborado pelo Arquiteto Álvaro Siza e que não 

chegou a ser construído por falta de financiamento.4 Conhecida a inviabilidade do projeto 

inicial, desenhado pelo Arquiteto Álvaro Siza para a construção da futura Casa da 

Arquitectura, a Câmara Municipal de Matosinhos avançou com a reabilitação das 

instalações na antiga Companhia Vinícola situada na Avenida Menéres sem o apoio do 

Estado Central. 

1.1.1 - A Casa em Roberto Ivens 

O imóvel que pertenceu à família do arquiteto Álvaro Siza foi inaugurado a 25 de junho de 

2009 e desde essa data até 17 de novembro de 2017, a Casa da Arquitectura ficou 

conhecida pelo nome da rua onde se encontrava instalada, é assim designada, a Casa 

Roberto Ivens. 

A casa com o nº 582 na Rua Roberto Ivens, em Matosinhos, ocupa aproximadamente 84 

metros quadrados de um lote de 423, com um pátio de 9m2.  É uma casa de três pisos, 

mandada construir, em meados do séc. XIX, por José Gonçalves de Lima Camacho (1835-

1892), bisavô materno do arquiteto Álvaro Siza.5 

A família do arquiteto Álvaro Siza, antes da mudança para esta casa, tinha morada na 

Rua de Brito Capelo, em Matosinhos, onde nasceram os cinco filhos. Com o nascimento 

do último filho surgiu a necessidade de mudança para um espaço com capacidade de 

instalar a família com mais comodidade.  

Deste modo, em 1949, a família mudou-se para a Casa na Rua de Roberto Ivens, tendo 

realizado várias remodelações, entre elas surge o nascimento do pavilhão. Este novo 

 

4 MOREIRA, Inês (2018) Starring: a revitalização do quarteirão industrial da Real Vinícola por Guilherme 

Machado Vaz (consultado em Junho de 2019) disponível em  http://www.jornalarquitectos.pt/pt/jornal/j-a-

256/revitalizacao-real-vinicola 

5 ACA- Associação Casa da Arquitectura (2011) A CASA em Roberto Ivens 

 

http://www.jornalarquitectos.pt/pt/jornal/j-a-256/revitalizacao-real-vinicola
http://www.jornalarquitectos.pt/pt/jornal/j-a-256/revitalizacao-real-vinicola
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compartimento localizado na zona exterior da casa, surge como a primeira obra de Álvaro 

Siza, destinado a uma zona predominantemente de estudo, pintura e desenho. Em 1961 

foi realizada uma restruturação da casa por Álvaro Siza a pedido dos seus pais.  

A casa original seguia o modelo da casa de rendimento para a média burguesia, bastante 

compartimentada, construída com materiais de qualidade, mas sem luxos e fachada 

revestida a azulejos, (…) O projeto que Álvaro Siza corporizou é notável porque conseguiu 

criar uma realidade, alterando o que existia sem o anular. 6 

Álvaro Siza em entrevista a José Salgado, afirma que a casa irá ser transformada numa 

espécie de antecâmara do que no futuro constituirá o Arquivo de Arquitetura (…) Penso 

que a ideia de organizar um Arquivo de Arquitetura é positiva e bom para a disciplina, por 

isso é culturalmente defensável (…) Esta casa pode albergar os serviços que promovam o 

arranque dessa instituição.”7 

Após a aquisição deste edifício pela Câmara de Matosinhos, foram realizadas obras de 

reabilitação, que tiveram início em janeiro de 2009 e com o seu término a 15 de junho do 

mesmo ano. Apesar da evidente mudança de funções, a Casa foi essencialmente 

remodelada fiel à proposta de 1960. A restruturação foi realizada sob a orientação do seu 

autor, com respeito pela estética que a precedeu, apenas sendo adaptado para as suas 

novas funções.  

Era necessário criar espaços funcionais com equipa de trabalho, biblioteca, sala de 

exposições, receção ao visitante e loja e poder beneficiar do jardim para as futuras 

atividades.  

 

 

6 SALGADO, José (2011) A CASA em Roberto Ivens 

7 Idem, ibidem 
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            Figura 1 - Casa em Roberto Ivens. Fachada principal e tardoz com vista parcial do pátio. 

 

1.1.2 - A Casa na Real Vinícola  

A 17 de Novembro de 2017, a Casa da Arquitetura abriu a nova fase da sua história ao 

instalar-se no quarteirão da Real Vinícola. 

Segundo o SIPA, o 1º Plano de Urbanização de Matosinhos surge nos finais do séc. XIX. Este 

plano previa no chamado Areal do Prado a ocupação composta por quarteirões e 

arruamentos ortogonais com dimensões de 112 x 66m e largura de 10 metros.8 

 

8 O SIPA – Sistema de Informação para o Património Arquitetónico ,sistema de informação e documentação 

sobre património arquitetónico, urbanístico e paisagístico português e de origem ou matriz portuguesas 

gerido pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC). Consultado em março de 2019) Disponível em 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4967 

http://www.patrimoniocultural.pt/pt/
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4967
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Esse extenso areal atualmente conhecido como “Matosinhos Sul”, abrigou durante anos 

uma gigantesca concentração de empresas ligadas ao setor conserveiro, fruto da 

proximidade do Porto de Leixões.9 

O edifício da Real Companhia Vinícola construído entre 1987 e 1901, foi o primeiro a ser 

edificado no areal do Prado, integrado no 1º Plano de Urbanização de Matosinhos, com 

a autoria do Arquiteto Licínio Guimarães. Classificado como Monumento de Interesse 

Público, pela portaria n.º 431-B/2013, 2º série nrº 124 de 1 de julho de 2013.10 Este edifício, 

juntamente com a fábrica de conservas Lopes Coelho Dias desencadearam o processo 

de Urbanização industrial em Matosinhos com o rompimento das vias de acesso. 

Sendo impossível dissociar a história do edifício com o seu fundador é de salientar a 

importância de Clemente Joaquim da Fonseca Guimarães na história da Real Vinícola e 

no panorama urbano de Matosinhos. Clemente Guimarães, a 1863 estabelece-se no Porto 

como negociante e na altura de constituição da firma, adota o apelido Menéres.11 

É neste contexto que surge em 1897 o representativo edifício da Real Companhia Vinícola, 

consignado no primeiro Plano de Urbanização de Matosinhos. O edifício da Real 

Companhia Vinícola, da autoria do engenheiro António da Silva, destaca- se dos restantes 

edifícios devido à estrutura inspirada nos modelos utilizados em Inglaterra nas primeiras 

explorações agrícolas industrializadas.12 

Esta estrutura industrial, era constituída maioritariamente por armazéns com a finalidade 

de embalagem e exportação de vinho, escritórios administrativos, um espaço laboratorial 

 

9 TATO, Josué (2008) – Memória da Indústria Conserveira. Matosinhos, Leça da Palmeira e Perafita, 1899-2007. 

Matosinhos: Câmara Municipal de Matosinhos, p. 226. 

10 Direção geral do património Cultural, (consultado em  maio de 2019) 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-

ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/156099 

11 Casa da Arquitetura (consultado a abril de 2019) disponível em 

http://casadaarquitectura.pt/instituicao/instalacoes/temporarias/ 

12 Direção geral do património Cultural, (consultado em  maio de 2019) 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-

ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/156099 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/156099
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/156099
http://casadaarquitectura.pt/instituicao/instalacoes/temporarias/
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/156099
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/156099
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de análise e a primeira tanoaria a vapor existente na região.13 Fatores que tornaram este 

espaço um dos mais relevantes neste campo industrial.  

Os edifícios, de planta retangular, dispõem-se a todo o perímetro do quarteirão, deixando 

no interior um enorme pátio, onde a linha férrea tinha o seu términus (…). Apresenta 

paredes em alvenaria de pedra e cobertura em telha, assente em asnas de madeira e 

pilares de ferro forjado no corpo principal.14 

 

          

          

Figura 2 - Edifício da Companhia Vinícola Portuguesa, Exterior e Interior do quarteirão Armazéns de 

vinho, tanoaria e saída de comboio 

 

 

13 Casa da Arquitetura (consultado em maio de 2019) 

http://casadaarquitectura.pt/instituicao/instalacoes/futuras/ 

14 Direção geral do património Cultural, (consultado em  maio de 2019) 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-

ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/156099 

 

http://casadaarquitectura.pt/instituicao/instalacoes/futuras/
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/156099
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/156099
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A estrutura original do edifício manteve-se intacta até 1903 à exceção das obras de 

decoração da fachada, executadas em 1929. Em 1905 a Sociedade Meneres & C.ª é 

extinta e criada a Companhia Vinícola do Porto e em 1908 passa a ser designada Real 

Companhia Vinícola Portuguesa. Da alteração de 1929 resultou a implantação de um 

painel de azulejos decorativos na entrada do quarteirão, que resistindo ao tempo, 

permanece atualmente em bom estado de conservação. (Fig.5) 

Em 1930, a Real Companhia Vinícola faliu devido à desindustrialização e o edifício foi 

entregue ao abandono, que gerou a sua contínua degradação ao longo dos anos 

perdendo o forte protagonismo inicial.  Na década de 50 o edifício da Real Vinícola serviu 

de alojamento para um grande número de famílias da zona Ribeirinha de Matosinhos, na 

sequência da construção das docas do Porto de Leixões. Mais tarde na década de 70 

serviu de abrigo temporário para os “retornados” das ex-colónias portuguesas em África.15 

Abandonado desde os anos 30, o complexo manteve-se dignamente de pé, sendo 

progressivamente amputado das partes e elementos construtivos nobres que o definiam: 

as grandes vigas e travejamento de madeira das coberturas em riga foram saqueadas ao 

longo dos tempos. 16 

Na esperança de tornar a cidade de Matosinhos atrativa a nível cultural e competitiva 

face às cidades vizinhas, foram pensadas estratégias de planeamento urbano, focadas 

em grande parte na arquitetura como motor de desenvolvimento da cidade. O Plano de 

Urbanização de Matosinhos Sul (PUMS) elaborado pelo arquiteto Siza Vieira, surge neste 

contexto.  

O plano do Arquiteto Siza entra em vigor apenas em 2009 “tem como principal objetivo a 

reconversão da antiga área industrial de Matosinhos Sul, estabelecendo as regras para a 

ocupação, uso e transformação de uma área com 101 hectares, garantindo um correto 

ordenamento do território (…)” Caracterizado por uma menor procura residencial e maior 

 

15 Casa da Arquitetura (consultado em maio de 2019) 

http://casadaarquitectura.pt/instituicao/instalacoes/futuras/ 

16 MOREIRA, Inês (2018) Starring: a revitalização do quarteirão industrial da Real Vinícola por Guilherme 

Machado Vaz (consultado em Junho de 2019) disponível em  http://www.jornalarquitectos.pt/pt/jornal/j-a-

256/revitalizacao-real-vinicola 

 

http://casadaarquitectura.pt/instituicao/instalacoes/futuras/
http://www.jornalarquitectos.pt/pt/jornal/j-a-256/revitalizacao-real-vinicola
http://www.jornalarquitectos.pt/pt/jornal/j-a-256/revitalizacao-real-vinicola
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procura a nível de atividades económicas diversas. O PUMS foi publicado em 2010 (Aviso 

nº 860/2010, de 13 de janeiro)17 

O imóvel aquando da aquisição por parte da Camara Municipal, derivado à proximidade 

da zona costeira, tinha como destino “uma espécie de museu do mar”18. O concurso deste 

projeto em 2000 foi anulado, sendo somente retomado novo projeto com a Atual 

Reconversão da Real Vinícola. 

A identidade do local e o seu valor histórico fizeram com que em 2013, a Câmara de 

Matosinhos, presidida por Guilherme Pinto, aceitasse a proposta de transformar um edifício, 

marcadamente histórico, em fins culturais, dando origem à atual Casa da Arquitetura e 

Orquestra Jazz de Matosinhos. A reconversão do Quarteirão da Real Vinícola veio assim na 

sequência do projeto original do Arquiteto Siza Vieira para Casa da Arquitetura ter sido 

inviabilizado por falta de financiamento. 19 

Há edifícios que foram alvo do plano do Arq. Siza que na altura marcou alguns edifícios a 

ser preservados e a Real Vinícola foi um deles, sei que há outros que também foram 

marcados, mas que não resistiram à pressão imobiliária, de maneira que hoje em dia os 

edifícios industriais em Matosinhos Sul são uma exceção, portanto os que se poderem 

ainda salvar, recuperar e reutilizar acho que é uma mais valia para a cidade.20 

Em 2015, conhecida a inviabilidade desse projeto iniciado por Siza para a construção da 

Casa da Arquitectura, a CMM presidida por Guilherme Pinto, avançou com a reabilitação 

sem o apoio do Estado Central. 

 

17 TATO, Josué (2008) – Memória da Indústria Conserveira. Matosinhos, Leça da Palmeira e Perafita, 1899-2007. 

Matosinhos: Câmara Municipal de Matosinhos, p. 226. 

18  Informação decida por Casa da Arquitectura. 

19 CRUZ, V. (2018). À espera de Siza. Expresso. (consultado em abril 2019). Disponível em 

https://expresso.pt/cultura/2018-11-17-A-espera-de-Siza 

20 RUIVO, Eunice (2018). Refuncionalização de Edifícios de Arquitetura Industrial, de Armazenamento e 

Comercial. mestrado. ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa. Entrevista ao Arquiteto Guilherme Machado Vaz 

– Casa da Arquitetura de Matosinhos, realizada a 02 de maio de 2018. 
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A relação que a CMM pretende estabelecer com a arquitetura, é estratégica, somos a 

terra de nascimento de Siza Vieira, mas uma terra que os arquitetos escolheram, não sei se 

foi Matosinhos que escolheu a arquitetura, ou a arquitetura que escolheu Matosinhos, (…) 

aquilo que pretendemos é manter as tradições, mas sobretudo,deixar a arquitetura no 

pimeiro plano.21  

           

        

             Figura 3 - Edifício da Real Vinícola em ruína, antes da reconversão. 

 

A escolha para a reconversão da Real Vinícola Portuguesa no atual Centro Português de 

Arquitetura ficou ao cargo do Arquiteto Municipal Guilherme Machado Vaz. O quarteirão 

inteiramente reabilitado respeita a volumetria original, mantendo a entrada pelo portão 

principal sendo atribuídas novas funções aos antigos espaços.  

O objetivo principal deste projeto foi restabelecer o equilíbrio das forças entre a natureza 

e o espírito humano (…) Com a natureza, que reivindica, numa luta infindável, um espaço 

 
21 SALGUEIRO, Luísa, Cerimónia de assinatura do contrato de depósito do acervo Eduardo Souto de Moura na 

Casa da Arquitetura, a 6 de maio de 2019  

(a) (b) 

(c) (d) 
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que outrora foi seu; o espírito humano manifestado há cem anos e que construiu esse 

espaço.22 

 

          

          

        Figura 4 - Edifício da Real Vinícola após a reabilitação, Atual Casa da Arquitectura - Centro Português de 

Arquitetura 

       

O projeto de Arquitetura- 100 anos depois de Guilherme Vaz, é suportado pelas ruínas 

existentes do edifício de 1987-1901, que através da investigação do seu conceito histórico, 

foi possível proceder à sua reabilitação. As árvores que surgiram no interior do edifício 

durante o período de abandono foram assumidos e criados pátios exteriores. Estes, 

estabeleceram uma espécie de antecâmara, para a galeria de exposições temporárias e 

 

22 VAZ, Guilherme (2017) Restabelecer o equilíbrio das forças entre a natureza e o espírito humano. Disponível 

em https://casadaarquitectura.pt/instituicao/instalacoes/futuras/ (consultado em agosto de 2019) 

  

 

(a) (b) 

(c) (d) 

https://casadaarquitectura.pt/instituicao/instalacoes/futuras/
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o espaço de conservação e restauro, revelando o máximo respeito pela memória do 

espaço.  

As áreas volumétricas exteriores e as asnas de madeira mantiveram-se fiéis ao original, 

preservando a caracterização do local. Além destes elementos, permanece ainda na 

entrada do quarteirão um painel ilustrado com publicidade aos vinhos da Real Companhia 

Vinícola 23 e no interior foi mantida a antiga cisterna com azulejos. A alteração mais 

significativa foi a inserção das escadas em betão no exterior, mantendo a harmonia do 

espaço interno com os pilares e as vigas. 

O arquitecto inscreve a nova intervenção dentro do largo ciclo de vida do edifício (…) 

Sublinhando a defesa da memória colectiva (…) é com gestos contidos que afirma os 

traços principais da sua autoria, dando palco à arquitectura e carpintaria de traço inglês 

do século XIX.24 

 

 

         

Figura 5 - Casa da Arquitetura- Centro Português de Arquitectura, Pormenor do painel de azulejos da época 

 

23 Após o abandono do local o painel de azulejos foi retirado e apresentado em 2014 na exposição “15 Tesouros 

de Matosinhos “e recolocado em junho de 2017 para a inauguração da Casa da Arquitectura. (consultado 

em setembro de 2019) Informação disponível em https://www.cm-matosinhos.pt/pages/242?news_id=4877 

24 MOREIRA, Inês (2018) Starring: a revitalização do quarteirão industrial da Real Vinícola por Guilherme 

Machado Vaz (consultado em Junho de 2019) disponível em  http://www.jornalarquitectos.pt/pt/jornal/j-a-

256/revitalizacao-real-vinicola 

 

 

https://www.cm-matosinhos.pt/pages/242?news_id=4877
http://www.jornalarquitectos.pt/pt/jornal/j-a-256/revitalizacao-real-vinicola
http://www.jornalarquitectos.pt/pt/jornal/j-a-256/revitalizacao-real-vinicola
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O elemento que se destaca na aridez e seriedade do quarteirão é quebrada pelas seis 

esculturas de José Pedro Croft, na representação oficial portuguesa na 57ª Exposição 

Internacional de Artes Bienal de Artes – Bienal de Veneza, adquiridas pela Câmara 

Municipal de Matosinhos. Intitulado “Medida Incerta”, o conjunto de seis esculturas com 

oito metros de altura, simulam, segundo o comissário João Pinharanda, a instabilidade da 

sua própria estrutura, provocando “desacertos e desvios, vertigens e arritmias, alterações 

de cor, aproximações e afastamentos de planos e de reflexos”.25 

 O conjunto reabilitado contém além da Casa da Arquitetura com 4.700 m2, a Orquestra 

Jazz de Matosinhos com 800m2, pavilhões multiusos com 300 m2 e espaços comerciais com 

1.200 m2. 

Relativamente à Casa da Arquitectura em particular, os novos espaços adaptaram-se ao 

local e à missão inicial de uma “Casa” para a arquitetura.  Assim sendo, cerca de 4694m2 

é constituído pela Loja da Casa, com uma área de 243m2 destinados à livraria, mobiliário 

de design, merchandising, obras gráficas, ourivesaria e peças de autor como Souto Moura, 

Siza Vieira, Virgínio Moutinho, Pedro Ramalho, Alcino Soutinho, entre outros.  

 Contém uma Biblioteca com 265m2; um Auditório com 224m2; duas áreas expositivas com 

930m2; uma vasta área de depósito de Maquetes, peças desenhadas, peças escritas, 

gabinete arquivístico, sala de conservação e restauro e respetivos anexos de apoio, 

concluindo um total de 1809m2 destinados ao Departamento de Arquivo. 

 

 

25 (Consultado em agosto de 2019) Disponível em https://casadaarquitectura.pt/esculturas-jose-

pedro-croft-virao-casa-da-arquitectura/ 

https://casadaarquitectura.pt/esculturas-jose-pedro-croft-virao-casa-da-arquitectura/
https://casadaarquitectura.pt/esculturas-jose-pedro-croft-virao-casa-da-arquitectura/
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Figura 6 - Plantas da Real Vinícola com as novas funções  
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1.1 - Caracterização Institucional  

As instituições museológicas/culturais deixaram de atuar passivamente no panorama 

contemporâneo e vindo afirmar-se cada vez mais fatores de afirmação ao serviço da 

sociedade. Neste sentido, o objetivo passa não só por conservar e exibir, mas estabelecer 

um diálogo com o mundo. A instituição em análise neste relatório, procurou não só cumprir 

a missão de salvaguarda do património arquitetónico e sua exposição, como promoveu 

um espaço crítico de partilha da arquitetura junto do público geral. 

A Casa da Arquitectura- Centro Português de Arquitetura é uma instituição de carácter 

cultural e sem fins lucrativos e que gradualmente tem vindo afirmar-se a nível da criação 

e programação de conteúdos para a progressiva divulgação. Na sua composição, 

envolve variadas áreas, que projeta a arquitetura não só para os arquitetos, mas para as 

restantes áreas artísticas e culturais.  A Câmara Municipal de Matosinhos, do Porto e de 

Vila Nova de Gaia, a Ordem dos Arquitetos, a administração dos Portos do Douro e de 

Leixões, bem como a Associação empresarial do Porto são entidades representadas na 

sua direção. 

 

 

                     Figura 7 - Organigrama funcional da Casa da Arquitetura 
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Missões e objetivos da Casa da Arquitectura: 

• Tratamento, arquivo e exposição dos acervos e espólios de arquitetura doados ou 

depositados; 

• Desencadear a criação de uma rede de arquivos nacionais de arquivos de arquitetura; 

• Criação de coleções ímpares da arquitetura nacional e internacional; 

• Incremento e desenvolvimento na área da investigação desta disciplina; 

• Realização de atividades culturais, tais como: workshops, conversas, concertos, 

performances, apresentações entre outros, que fomentem o debate, a reflexão e a 

divulgação do Campo Artístico, com maior destaque na arquitetura; 

• Editar e publicar, sob diversas formas e suportes, obras relacionadas com a Arquitetura; 

• Potenciar a cooperação com instituições educacionais, museus, organizações e 

associações culturais ou empresariais com o mesmo objetivo; 

• Fomentar atividades de carácter cultural, social e turístico destinadas a diversos públicos; 

 

Instituições deste teor não são apenas espaços físicos, mas uma relação que se estabelece 

com o mundo. Existe progressivamente a necessidade de fortalecimento da parte digital, 

para aumentar a facilidade de acesso ao público em geral de toda a documentação 

disponível. Sendo o principal objetivo abrir os acervos e coleções, potenciando as 

exposições, as publicações, propiciando a investigação, expressão e debate que cada 

acervo suscita.  

A Casa da Arquitetura pretende inscrever-se na contemporaneidade, contribuindo de 

forma clara para o acesso universal de toda a documentação arquivada. Está a ser 

continuamente construído um edifício digital, com o foco na inclusão de uma plataforma 

de arquivo de consulta aberta, para deste modo, serem disponibilizados os acervos e 

coleções.  

Toda a documentação será acessível para o público geral, estudantes e investigadores 

estimulando o estudo das obras e de cada arquiteto. Os acervos de arquitetura permitem 

conhecer todo o trabalho do arquiteto que de outra forma não seria visível, a CA, quer 

dar a conhecer esse trabalho para além do limite da profissão, tendo presente, que saber 

o processo de criação da arquitetura é uma forma de valorizar a profissão do arquiteto e 

toda a sua equipa.  

 

Para a promoção e divulgação da arquitetura, a CA, procura estimular o trabalho em rede 

com outras instituições com empréstimo de obras, com o objetivo de ampliar o 
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conhecimento e produção arquitetónica de cada coleção. Estes empréstimos estão a ser 

realizados de forma gratuita, facilitando a circulação e apresentação de cada acervo e 

a oportunidade de criar públicos aproximando-os desta disciplina. 

 

No caso particular das maquetes do arquiteto Eduardo Souto de Moura a Casa da 

Arquitetura tem desenvolvido um trabalho de gestão de empréstimos, para que o material 

possa estar apresentado em diversas exposições e iniciativas celebradas em diversos 

espaços.26 

 

A Casa da Arquitectura, com a sua criação vem ampliar o conjunto de instituições 

museológicas/culturais, que se dedicam à arquitetura, tais como: a Fundação Serralves, 

Fundação Calouste Gulbenkian, o MAAT- Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia ou a 

Fundação Instituto Marques da Silva. 

É de ressalvar, que o que distingue a CA das demais é o facto de se dedicar inteiramente 

à Arquitectura, a importância desta instituição dá-se igualmente no facto de atuar no 

norte do país, sendo que a maioria das instituições similares se concentra em Lisboa. 

  

 

26 SAMPAIO, Nuno, Cerimónia de assinatura do contrato de depósito do acervo Eduardo Souto de Moura na 

Casa da Arquitetura, a 6 de maio de 2019 
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Capítulo II - Arquivo e Gestão documental 

2.1- Arquivos de Arquitetura 

Segundo Siza Vieira, “Existem arquivos, que são os das Câmaras, que têm os projetos em 

depósito, mas que não são usados. Mas um arquivo de arquitetura é outra coisa. Há 

o problema do sítio e das condições de depósito. Mas o mais importante é que esses 

arquivos sejam catalogados, consultáveis, utilizáveis para publicações, exposições, etc.” 27 

Este tipo de arquivos, com características tão especificas, necessitam da sensibilidade das 

instituições que os acolhem. Os arquivos de arquitetura são o material primário dos 

arquitetos no desenvolvimento da sua atividade e cada vez mais uma problemática 

associada às questões de espaço e deterioração no gabinete e escritórios de arquitetura.  

Estes documentos apresentam invariavelmente um estado de conservação razoável ou 

mau. A ocorrência deste fato deve-se aos processos de manufatura a que estão sujeitos, 

na sua maioria cópias heliográficas; devido ao manuseamento permanente e 

consequente acondicionamento inadequado que alteram o seu estado inicial. Estas 

peças são o testemunho material do trabalho do arquiteto e das fases projetuais que não 

são visíveis, além de nem todos os projetos serem efetivamente construídos, muitos são os 

processos que não são valorizados, dando primazia somente ao edifício.  

Cerca de 60% do trabalho dos arquitetos nunca chega a ser construído, nesse sentido, 

nunca é visto pela sociedade, (…) os acervos permitem conhecer o trabalho que de outra 

forma não seria reconhecido, o trabalho de investigação, experimentação, busca de 

soluções que de outra forma não seria visível…28 

 

27 SIZA, Álvaro, (2014) Para os arquivos, quis instituições independentes, com autonomia (consultado em agosto 

de 2019) Disponível em https://www.publico.pt/2014/08/05/culturaipsilon/entrevista/alvaro-siza-para-os-meus-

arquivos-quis-instituicoes-independentes-com-autonomia-1665330 

28 SAMPAIO, Nuno, Cerimónia de assinatura do contrato de depósito do acervo Eduardo Souto de Moura na 

Casa da Arquitetura, a 6 de maio de 2019 

 

https://www.publico.pt/2014/08/05/culturaipsilon/entrevista/alvaro-siza-para-os-meus-arquivos-quis-instituicoes-independentes-com-autonomia-1665330
https://www.publico.pt/2014/08/05/culturaipsilon/entrevista/alvaro-siza-para-os-meus-arquivos-quis-instituicoes-independentes-com-autonomia-1665330
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A preservação do Património arquivístico, destes acervos documentais de arquitetura, é 

fundamental para a preservação da memória dos edifícios, sobretudo na investigação, 

estudo e perceção das várias épocas e suas mutações, não só do ponto de vista 

urbanístico e arquitetónico, mas também numa perspetiva cultural e social.   

 Atualmente em Portugal, a Casa da Arquitetura é a única instituição totalmente 

vocacionada, preparada e equipada para a preservação, conservação, arquivo e 

exposição destes acervos documentais de arquitetura. A par desta, outras instituições se 

sensibilizam com estas questões e sobre o valor imaterial que este tipo de arquivos detém, 

sendo estas: o Forte de Sacavém, a Fundação Serralves, a Fundação Instituto Marques da 

Silva e a Fundação Calouste Gulbenkian. 

 O Arquiteto Eduardo Souto Moura, na cerimónia de assinatura do contrato de depósito 

do seu acervo à Casa da Arquitetura em 6 de maio de 2009 afirma que, …. As instituições, 

que recebem arquivos de Arquitetura, não devem ser depósitos, mas fatores de criação 

de novos fenómenos de promoção de Arquitetura, isto é o que se chama cultura29 

O tratamento arquivístico consiste na ordenação, classificação, descrição e conservação, 

através de tratamentos preventivos que visam a sua estabilização. e sua posterior 

divulgação é considerada como forma de valorização dos acervos.   Os arquivos de 

arquitetura são arquivos especializados, que merecem condições especiais de 

armazenamento e conservação, devido às grandes dimensões, variedade de suportes, 

processos e técnicas. Estes exigem diferentes condições ambientais e separação física dos 

vários elementos que compõem o mesmo projeto. A ordem original dos documentos deve 

ser garantida pelos instrumentos de registo e pesquisa, para não haver perdas de 

informação ou descontextualização.  

2.2- Circuito e Gestão documental 

Os acervos e coleções da Casa da Arquitetura são o resultado de vários procedimentos, 

antes da efetiva entrada na CA, os documentos passam por várias fases. A aquisição pode 

ser realizada por doação ou compra dos acervos ou espólios de arquitetura. Numa 

 

29  MOURA, Eduardo (2019) Cerimónia de assinatura do contrato de depósito à Casa da Arquitectura a 6 de 

maio de 2019  
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primeira fase é realizada a triagem e avaliação do documento, por norma esta avaliação 

é realizada ainda no escritório do arquiteto com o preenchimento de uma ficha standard 

com as condições do mesmo a fim dessa aquisição.  

Em seguida, neste relatório é realizada uma descrição das várias salas que o documento 

percorre desde a sua entrada na instituição até ao seu depósito e futura exposição. 

Sala da triagem área destinada à receção e avaliação de documentos (maquetes, 

documentos textuais, peças desenhadas, material fotográfico, entre outros) Neste espaço 

é realizada a triagem e os documentos são avaliados e caracterizados de acordo com o 

estado de conservação e necessidades de intervenção, seja ela preventiva ou de 

restauro. Após essa avaliação o documento é reencaminhado para os diferentes 

departamentos, entre eles, a sala de expurgo e quarentena e sala de higienização. Caso 

não se verifique qualquer anomalia, o documento segue diretamente para o gabinete de 

tratamento arquivístico. 

Nesta sala ainda se encontram os arquivadores antigos que vêm dos escritórios dos 

arquitetos doadores. Antes da criação dos arquivos de arquitetura, as documentações 

das peças desenhadas eram arquivadas na vertical e suspensos em charneiras com fitas 

adesivas e/ou agrafos.  

         

               Figura 8 - Sala da Triagem com os antigos arquivadores de arquitetura 
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Sala de expurgo e quarentena- área específica destinada a desinfestação por 

anoxia/asfixia. Neste espaço, os documentos são isolados e selados numa bolha de 

plástico feito à medida, onde o azoto é injetado na bolha através de um gerador de gás 

com 93% de pureza. O documento permanece em tratamento, cerca de 40 dias 

(dependendo da especificidade de cada tratamento e o seu grau de contaminação). 

Durante o período de tratamento, o processo é permanentemente monitorizado para 

garantir a eficácia do mesmo. Este processo, é executado por 2 máquinas que funcionam 

de forma sincronizadas, sendo que a máquina 1 (compressor e injetor de oxigénio) produz 

e injeta oxigénio na máquina 2 (extrator de oxigénio e gerador de azoto), que por sua vez 

extrai o oxigénio deixando em média 93% de azoto que funciona por asfixia durante o 

tratamento.  

A transferência para a bolha de plástico termicamente selada, é feita através de 2 tubos 

em materiais inertes de forma a não contaminar o composto gasoso, possuindo nas 

extremidades, torneiras de controlo de entrada de “azoto puro” e saída de “gás 

contaminado”. 30 

Para garantir a eficácia do procedimento o documento a ser tratado deve permanecer, 

cerca de 40 dias na sala de quarentena, para certificar a ausência de atividade no 

documento. 

        

Figura 9 - Sala de expurgo e quarentena com desinfestação por anoxia 

 

30 Fernandes, J. H. (novembro de 2009). O método de Atmosfera Anóxia- Tratamento atóxico para 

desinfestação de acervos bibliográficos. 
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Sala de higienização, ou sala de limpeza de documento. Esta área é frequentemente 

usada para limpeza de maquetes. Este equipamento, retira o pó e a sujidade através de 

aspiração (2,2kw) e por filtro de partículas e solventes, por sua vez este é filtrado e libertado 

para o ambiente. 

Caso haja necessidade pode ser usado, simultaneamente, um outro equipamento, que 

devido à sua transparência, permite ao conservador trabalhar sobre o documento sem 

entrar em contacto com a poeira e sujidade. Este outro mecanismo possui um filtro interno 

na parte inferior que não purifica o pó aspirado, armazenando-o unicamente.  

Durante todo este procedimento de limpeza são usados equipamentos específicos, como 

óculos de proteção ocular, bata, máscara com filtro antibacteriano e luvas adequadas. 

Quando todo o equipamento está ligado, cria uma espécie de pressão atmosférica 

dificultando o fecho da porta de acesso a este espaço. Este detalhe torna notório a 

potência e eficácia de sucção/aspiração que este equipamento possui na limpeza e 

higienização de documentos. 

         

           Figura 10 - Sala de Higienização 

 

Gabinete de tratamento arquivístico, é o espaço onde os profissionais do arquivo realizam 

a maior parte do seu trabalho. Neste espaço é realizado o todo o processo de inventário, 

catalogação e mapeamento de documentos. É igualmente usado para fazer a 

planificação de peças desenhadas, uma vez que, muitos chegam enrolados em tubos 

para facilitar o transporte e armazenamento. Estes, antes de serem acomodados nos 

depósitos específicos é planificado com chapas de acrílico e pesos.  
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Figura 11 - Sala de tratamento Arquivístico 

  

No seguimento deste processo, os documentos passam para a designada, Sala de 

digitalização, onde é realizada a passagem de todas as peças desenhadas, textuais, 

fotografias e livros, do formato analógico para o digital. Esta sala encontra-se equipada 

com um scâner planetário com capacidades de digitalização superior ao A0, e qualidade 

de digitalização entre os 100 DPI e 1200 DPI (este é usado para desenhos com tamanhos 

ligeiramente superiores ao A0); um scâner telescópico, também com as mesmas 

capacidades de digitalização do scâner anterior (este é usado para desenhos com 

largura superior ao scâner planetário e cuja a maior vantagem é não conter limite de 

comprimento, desde que a largura tenha a dimensão do equipamento) e um scâner para 

documentos textuais com compensação de lombada e controlo de pressão (este, é 

usado essencialmente para digitalizar livros antigos, cadernos/blocos de desenhos, assim 

como, documentos encadernados) sem os danificar.  

Para o material fotográfico a CA possui um scâner com uma capacidade máxima de 

digitalização de até 8.000 DPI. É possível atingir esta capacidade devido às reduzidas 

dimensões deste tipo de documentos. Especificamente para estes equipamentos, é usada 

uma a mesa de luz que auxilia na identificação e avaliação de transparências como 

negativos, diapositivos, slides, entre outros. 
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Figura 12 - Sala de Digitalização, Scâner de textual (à esq.) e de material fotográfico (à dta) 

        

               Figura 13 - Scâner Planetário 

               

              Figura 14 - Estúdio Fotográfico para maquetes 
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Sala de conservação e restauro, este espaço é utilizado para fazer a conservação 

preventiva e restauro de documentos. A CA não realiza intervenções de restauro nos 

documentos. Nos casos em que o documento exija um tratamento profundo, ao nível de 

restauro, a CA contrata os serviços especializado para o tipo específico de suporte em 

questão. Esta sala, também é usada para fazer a planificação de documentos, assim 

como, higienização, conservação preventiva e restauro superficial de documentos. 

O primeiro passo é a limpeza mecânica com ajuda de trinchas de pelo macio e pó de 

borracha, por forma a remover a sujidade superficial.  Enquadra-se ainda nesta etapa a 

remoção de fitas-adesivas e resíduos de colas. As primeiras são removidas com ajuda de 

uma estação de ferro quente de conservação e os restos de cola com um solvente, que 

pode ser acetona, água ou álcool isopropílico. 

A limpeza é precedida da planificação, com ajuda de placas de acrílico e pesos. O tempo 

necessário para a planificação depende do tipo de suporte e grau de enrugamento. 

Sempre que apresentam rasgões estes são consolidados com recurso a uma fita 

transparente resistente ao envelhecimento e amarelecimento, que não deixa restos de 

cola, designada “filmoplast P”.  

Concluídas as etapas de higienização e conservação preventiva, cada desenho é 

registado/ inventariado de acordo com as normas de descrição arquivística (ISAD31 e 

ISAAR)32, seguindo-se o acondicionamento. Para a adequada inventariação de arquivos 

de arquitetura, foi criado um classificador de documentos, pela equipa de arquivo, que 

pode ser acrescentada no caso de a CA receber outro tipo de suportes. (ver anexo a) No 

que toca ao acondicionamento, peças desenhadas do mesmo projeto podem ser 

acondicionadas em locais diferentes, de acordo com as especificidades dos documentos. 

Ou seja, desenhos obtidos por processos fotoquímicos como as cópias heliográficas, são 

acondicionadas no “Depósito de Instáveis” por exigirem condições ambientais diferentes 

 

31 A ISAD(G) – General International Standard Archival Description, ou Norma Geral Internacional de 

Descrição Arquivística – é uma norma desenvolvida pelo Conselho Internacional de Arquivos (CIA) 

que estabelece diretrizes gerais para a descrição arquivística, devendo ser usada em conjunto com 

normas ou recomendações nacionais existentes em cada país. 

32 ISAAR (CPF) Norma Internacional de Registro de Autoridade Arquivística para Entidades Coletivas, 

Pessoas e Famílias 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Internacional_de_Arquivos
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(HR40% / 16ºC). Os originais feitos em papel de qualquer natureza são acondicionados no 

“Depósito de Estáveis” (HR-50% / 18ºC).  No acondicionamento é utilizado papel “acid 

free” pH7.0, que intercala cada desenho, por forma a estabilizar o documento.   

As peças desenhadas, são geralmente os documentos que apresentam maior fragilidade 

do suporte, devido aos materiais utilizados, aos processos de manufatura ou 

manuseamento e acondicionamento inadequados. O tratamento a efetuar deve sempre 

garantir a integridade e estabilidade física e química do documento e ao mesmo tempo 

permitir a sua leitura. Em alguns dos casos a maior dificuldade é avaliar o tratamento 

adequado. A utilização intensiva de materiais externos à estrutura dos documentos, como 

agrafos ou fitas-adesivas (como forma de minimizar os rasgões e lacunas) provocam 

manchas na maioria dos casos irreversíveis.   

Os documentos textuais completam a representação gráfica dos projetos de Arquitectura, 

fornecendo na maior parte dos casos informação importante para a contextualização do 

projeto, informação essa que ajuda a perceber os critérios adotados e o porquê da 

adoção ou alteração da proposta.  Na maior parte dos casos, os gabinetes de arquitetura 

atribuem-lhes menos importância, acabando muitas vezes por se perder. 

Em relação ao material fotográfico é realizada a limpeza na sala de higienização, com 

ajuda de equipamentos como a cabine de conservação e limpeza de documentos, 

equipada com ventilador de 2,2kw e filtro de partículas e solventes; materiais como pera 

de sopro, trinchas macias com pelo branco selecionado de carneiro e cabra; aspirador a 

vácuo adaptado para museus e arquivos com níveis de sucção ajustáveis.  

Na transferência de suporte do formato analógico para o digital/digitalização –são 

utilizados equipamentos de digitalização de negativos e positivos fotográficos com 

resolução ótica de 35mm vertical/horizontal a 8000/5000dpi e profundidade de cor de 

16bit, bem como a mesa de luz de iluminação LED. 

Concluídas todas as etapas de higienização, conservação e transferência de suporte, 

cada fotografia é registada e inventariada de acordo com as normas de descrição 

arquivística, seguindo-se o acondicionamento. 

Após os processos descritos o material fotográfico é acondicionado em bolsas para 

fotografias/diapositivos em poliéster melinex e arquivadas no depósito de multimédia com 

temperatura de -18ºC a -24ºC.  
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Caso o documento precise de alguma intervenção mais profunda, é necessário o uso da 

hotte para fazer as soluções e misturas químicas para limpeza de desenhos. Os químicos 

utilizados são bastante leves como acetonas e álcool isopropílico, com o auxílio do 

misturador de solventes. 

Ainda neste espaço, é feita a selagem de documentos a vácuo. Este é usado quando o 

documento apresenta avançado estado de degradação. O processo de selagem a 

vácuo priva o documento o contacto com o oxigénio e estancar o processo de 

envelhecimento e a sua consequente degradação. Este espaço também é usado para 

fazer a limpeza de livros e outros objetos pequenos, através de aspiração e expiração com 

ar comprimido. O aparelho possui uma câmara perfurada de sucção de pó, um braço de 

aspiração com manípulo e pincel de aspiração na extremidade, assim como, um outro 

braço de expiração com manípulo, ponta direcional e controlo de pressão do ar na 

extremidade.  

Este espaço, está equipado com dois frigoríficos de frio seco destinado a conservação e 

depósito de negativos fotográficos antigos que possuam nitratos de prata na sua 

composição. 
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    Figura 15 - Sala de conservação e restauro e Tratamento preventivo da documentação  

 

 Depósitos de acondicionamento. Estes espaços correspondem as zonas limpas, cujo 

acesso é unicamente autorizado a profissionais que operam neste espaço. Trata-se de 

espaços com temperatura e humidade relativa do ar controlado, uma vez que, são áreas 

de acomodação de documentos.  

A Casa da Arquitetura possui um total de 7 depósitos, que juntamente com as áreas de 

conservação e tratamento arquivístico ocupam 38% do espaço global da instituição, com 

cerca de 1809m2 de área. As características entre os diferentes depósitos variam de 

acordo com os documentos neles acomodados. 

Depósito de maquetes. Corresponde a uma área composta por estantes preparadas para 

acondicionar os diferentes tipos de maquetes., A temperatura e humidade relativa do ar 

também é controlada mantendo a temperatura ideal nos 18º e a Humidade relativa nos 

50%. 
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Depósito de painéis. Trata-se de um conjunto de suportes compactos utilizados para 

acomodar quadros e painéis com dimensões superiores aos restantes depósitos. Este 

depósito é composto por 12 suportes compactos sobre caris metálico e com capacidade 

para acomodar cerca de 70 painéis de 200 x 70 cm. 

        

         

    Figura 16 - Depósito de maquetes e painéis 

 

Depósito horizontal instável. Adaptado para peças desenhadas que durante o processo 

de produção sofreram alterações fotoquímicas, como é o caso de fotocópias, heliocópias 

na sua maioria películas poliéster (amocê, reprolar). As condições ambientais 

recomendadas para este depósito, são 16ºc e humidade relativa do ar de 40ºc.  

O depósito de instável encontra-se equipado com estantes concebidas para otimizar ao 

máximo todo o espaço útil disponível. As peças desenhadas são acomodadas em gaveta 

horizontais e separadas com papel acid free, evitando assim a propagação de acidez do 

papel. Este depósito conta com uma área de 81m2, com 14 filas verticais por 3 módulos 

horizontais por 3 módulos verticais de estantes, estes, são compostos por 10 gavetas 

horizontais, com um total de 1260 gavetas. Em cada gaveta são armazenados cerca de 
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50 desenhos, conferindo a este depósito a capacidade de armazenamento para 63 000 

desenhos A0 e 6 720 rolos de desenhos.  

Depósito horizontal estável. Destinado a peças desenhadas originais a tinta da china ou 

caneta, entre eles, esquissos ou plantas. As condições ambientais recomendadas para 

este depósito, são 18ºc e humidade relativa do ar 50ºc.  

Assim como no depósito de instável, este, também se encontra equipado com o mesmo 

tipo de estantes, cujo mecanismo foi pensado e concebidos para otimizar ao máximo todo 

o espaço útil disponível. As peças desenhadas são acomodadas em gaveta horizontais e 

separados com papel acid free evitando assim a propagação de acidez do papel. Este 

depósito conta com uma área de 65m2, albergando 11 filas verticais por 3 módulos 

horizontais por 3 módulos verticais de estantes. Estes, são compostos por 10 gavetas 

horizontais, com um total de 990 gavetas. Em cada gaveta são armazenados cerca de 50 

desenhos, conferindo a este depósito a capacidade de armazenamento para 29 500 

desenhos A0 e 5 280 rolos de desenhos.  
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Figura 17 - Depósitos Horizontais: estável e instável 

 

Depósito vertical ou textual. Destinado aos documentos e processos que acompanham os 

projetos de arquitetura. As condições ambientais recomendadas para este depósito, são 

18ºc e humidade relativa do ar 50ºc.  

As peças escritas são acomodadas em estantes verticais em caixas acid free evitando 

assim a propagação de acidez do papel. Este depósito conta com uma área de 102m2, 

albergando 20 módulos verticais por 3 módulos horizontais por 3 módulos verticais de 

estantes. Estes, são compostos por 840 prateleiras de 120 cm. Em cada prateleira são 

armazenados cerca de 15 caixas/dossier de documentos textuais conferindo a este 

depósito a capacidade de armazenamento para 12 600 caixas/dossier. 
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        Figura 18 - Depósito vertical para Textual 

 

Depósito de multimédia. Neste depósito, fazem parte os documentos como fotografias 

analógicas e documentos eletrónicos. As condições ambientais recomendadas para este 

depósito, são semelhantes as que encontramos no depósito de instáveis, sendo que a 

temperatura é de 16ºc e humidade relativa do ar é de 40ºc. Assim como no depósito 

textual, este, também se encontra equipado com estantes do tipo compacto. As peças 

fotográficas e eletrónicas são acomodadas em estantes verticais em caixas acid free 

evitando assim a propagação de acidez dos objetos. Este depósito conta com uma área 

de 39m2, com 8 módulos verticais por 3 módulos horizontais por 7 módulos verticais de 

estantes. Estes, são compostos por 592 prateleiras de 120 cm. Em cada prateleira são 

armazenados cerca de 15 caixas/dossier conferindo a este depósito a capacidade de 

armazenamento para 8 880 caixas/dossier. 

Depósito digital. Neste depósito, encontra-se armazenado toda a informação digital 

produzida pela CA, incluindo informações administrativas, jurídicas e financeiras, assim 

como toda a documentação resultante dos trabalhos de arquivo. As informações técnicas 

são foram aqui descritas por razões de segurança. 
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Capítulo III - Coleções e Exposições  

3.1 - Arquitetura Brasileira: da formação à exposição 

3.1.1 - Criação da coleção da Arquitetura Brasileira: da Modernidade à 

Contemporaneidade 

 A coleção de arquitetura Brasileira, que culminou na exposição Infinito Vão, foi o resultado 

de dois anos que a equipa da Casa da Arquitetura realizou no Brasil. A criação desta 

coleção tem por base a decisão da CA constituir um acervo próprio através da criação 

de diversas coleções e expandir a dimensão dos seus acervos em modelos internacionais. 

Neste âmbito foi constituída a “coleção de Arquitetura Brasileira”, que começou a ser 

reunida no início de 2017, pelos comissários Fernando Serapião e Guilherme Wisnik, com o 

apoio técnico da equipa da Casa da Arquitectura.  A equipa de comissários, apresentou 

à CA uma seleção de projetos, para integrarem a Coleção de Arquitetura Brasileira e 

consequentemente servirem de base à exposição.  A seleção procurou abranger 

diferentes gerações de arquitetos brasileiros e apresenta autores consagrados de 

gerações diversas e de várias zonas do Brasil, como por ex. Lúcio Costa, MMM Roberto, 

Sérgio Bernardes, Vilanova Artigas, Severiano Mário Porto, João Filgueiras Lima, Paulo 

Mendes da Rocha, Marcos Acayaba, Brasil Arquitetura, Angelo Bucci, Andrade Morettin, 

Carla Juaçaba, entre outros autores. Esta seleção chegou às instalações da Real Vinícola 

a 18 de julho de 2018. 

A coleção de arquitetura Brasileira foi a primeira a surgir na CA constituída unicamente por 

projetos não portugueses. Fomentada pela riqueza e diversidade, esta coleção detém 

uma clara diversidade de produção arquitetónica da modernidade à 

contemporaneidade ao longo de 90 anos de arquitetura brasileira. Adquirida por 

contratos de doação, por mais de 150 doadores, entre arquitetos e seus herdeiros, a 

coleção é constituída por originais com 103 projetos arquitetónicos, mais de 47000 peças 

físicas e 45 500 peças digitais, entre eles, documentos textuais, peças desenhadas, material 

fotográfico e audiovisual, cerâmicas, mobiliário e maquetes. Este património documental, 

possui ainda, cerca de 150 livros essenciais que serão depositados, após o término da 

exposição, na biblioteca da CA. 
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Foram realizados os primeiros contactos preliminares, numa primeira fase, após aprovação 

da seleção de projetos, com os autores dos projetos, familiares ou Instituições como 

Faculdades, Fundações e Institutos. Salienta-se que a maioria dos projetos do período 

moderno como o Ministério da Educação e Saúde da autoria de Lúcio Costa, Óscar 

Niemeyer, Reidy, Jorge Moreira, Carlos Leão e Ernani Vasconcelos, a Caixa D’Água de Luiz 

Nunes, o Museu das Missões de Lúcio Costa, o Conjunto Residencial Pedregulho de ReidY, 

o Congresso Nacional de Óscar Niemeyer, o Museu de Arte de São Paulo de Lima Bo Bardi, 

entre outros, de grande importância no panorama da arquitetura brasileira e mundial, 

foram cedidos ou depositados em instituições públicas, sendo nestes casos as 

negociações mais complexas, demoradas e dispendiosas.   

Com vista à uniformização de critérios, foram definidas metodologias de trabalho por 

forma a facilitar o diálogo entre as duas equipas (Portugal e Brasil) e tornar mais célere o 

trabalho de recolha. Foi assim criada uma folha de “registo-tipo”, pelo arquivo da CA, com 

linguagem controlada, como código de identificação, designação do projeto, tipos de 

documentos, datas extremas, fase do projeto, dimensão, autores, suporte material, 

formato, etc.  Esta ficha foi aplicada a cada projeto recolhido, tendo resultado na 

elaboração de 105 guias de remessa, com um total de 260 páginas. Para este trabalho foi 

contratada uma equipa no Brasil, distribuída por várias cidades, dada a abrangência 

geográfica da coleção, que procedeu ao levantamento e descrição de todos os 

documentos, projeto a projeto. Depois de inventariada toda a documentação foi 

recolhida e reunida num espaço para o efeito em São Paulo, até à exportação.  

Para auxiliar neste processo foi contratada uma empresa especializada em inventário e 

exportação de obras e arte que procedeu:  à confeção de caixas para exportação, 

registo fotográfico por conjunto de documentos, coordenação e acompanhamento da 

recolha, elaboração de fichas técnicas, registo fotográfico e embalagem de documento 

a documento. Foram igualmente contratadas conservadoras para a avaliação do estado 

de conservação das maquetes e para elaboração das fichas técnicas. 

 Quanto ao acompanhamento Jurídico, a formalização dos contratos de doação, 

licenciamento de uso de imagem, termos de autorização e escritura pública (mais de 117 

contratos), foi assegurada pela equipa de advogados contratados no Brasil, que para 

além do acompanhamento jurídico, forneceu todo o apoio necessário mesmo em 

situações extrajurídicas, como na elaboração de documentos administrativos a enviar a 

Instituições públicas e privadas.   
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Para o processo e libertação alfandegário, foi necessária a emissão de notas fiscais de 

entrada, relativas a cada uma das doações. Este foi um processo burocrático e 

demorado, envolvendo esforços acrescidos das várias equipas.  

 A documentação foi distribuída por 16 caixas com maquetes, 3 caixas com tubos de 

desenhos e 7 caixas de documentos textuais, publicações e desenhos de pequenos 

formatos e chegou à Real Vinícola no dia 18 de julho de 2018.  Após a receção da carga, 

procedeu-se à abertura e levantamento fotográfico de cada embalagem, seguindo-se a 

separação dos documentos por projeto e conferencia de cada documento através das 

respetivas guias de remessa.  Esta tarefa foi acompanhada pelo Curador Fernando 

Serapião que nesta fase iniciou a seleção dos documentos para a exposição “Infinito Vão”.  

Seguidamente a este processo foi necessário proceder à digitalização da documentação 

selecionada pela Curadoria, para este efeito foram digitalizadas 2406 unidades 

documentais. É de salientar que a inauguração da Exposição “ocorreu no dia 28 de 

setembro, tendo como base a documentação que chegou às instalações da Casa da 

Arquitectura apenas no dia 18 de julho.  

A coleção de arquitetura brasileira é constituída por 76 projetos com um total de cerca de 

50.000 documentos, dos quais cerca de 4.000 são analógicos e 46.000 digitais. Trata-se de 

uma coleção diversificada que reúne diferentes tipos de documentos, com diferentes 

formatos, suportes e técnicas, como peças desenhadas em papel vegetal, papel 

heliográfico, película reprolar e papel de fotocópia; negativos e diapositivos em suporte 

de acetato de celulose e nitrato de celulose, provas a cor e P&B, negativos de vidro; 

maquetes com vários materiais, documentos textuais, mosaicos e publicações.  

O tratamento arquivístico das maquetes, foi assegurado pela equipa do arquivo que 

optou por tratar todas as 18 maquetes relativos a 16 projetos que fazem parte da Coleção 

da Arquitectura Brasileira. O processo de transferência de suporte para digital, bem como 

o tratamento arquivístico seguiram as seguintes diretrizes:  

A maquete “Capela de Santana do Pé do Morro”, em madeira, ainda no Brasil foi 

detetada infestação por bicho da madeira, tendo sido submetida ao tratamento de 

desinfestação e restauro no Atelier Stephan Schafer – Conservação e Restauro, antes da 

vinda para Portugal. Esta maquete, atualmente ainda é frequentemente monitorizada 

para avaliação do estado de conservação.  
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 No total a coleção apresenta 8.500 peças desenhadas, das quais cerca de 2000 em 

formato analógico e 6500 em formato digital, mais de 35.000 peças fotográficas, entre 

positivos, negativos, diapositivos e digitais, integra também 262 publicações.  

 

        

  Figura 19 - Documentação de arquitetura brasileira na sala de triagem após a sua chegada 

 

3.1.2 - Exposição Infinito vão – 90 anos de Arquitetura Brasileira 

O Título desta exposição “Infinito Vão - 90 Anos de Arquitetura Brasileira” é inspirado na 

música “Drão” de 1981 de Gilberto Gil com o trecho  

“O verdadeiro amor é vão 

Estende-se infinito 

Imenso monólito 

Nossa arquitetura” 

 

 Os 900 m2 da nave expositiva da Casa da Arquitetura foram o local escolhido para 

representar a viagem ao longo dos 90 anos da arquitetura e cultura brasileira. “Infinito Vão” 

inclui referências autorais como Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, 
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MMM Roberto, Sérgio Bernardes, Roberto Burle Marx, Vilanova Artigas, Lina Bo Bardi, Rino 

Levi, Severiano Mario Porto, João Filgueiras Lima, Paulo Mendes da Rocha, entre outros 

autores.  Para uma maior compreensão e linha temporal, a exposição foi dividida em 6 

núcleos principais, entre eles, 1. Do Guarani ao Guaraná (1924-1943), 2. A base é uma só 

(1943-1957), 3. Contra os Chapadões meu nariz (1957-1969), 4. Eu vi um Brasil na TV (2969- 

1985), 5. Inteiro, e não pela metade (1985-2001), 6. Sentimento na sola do pé (2001-2018)  

 

 

        

       Figura 20 - Exposição Infinito Vão 
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3.1.3 - Exposição Irradiações – Fabio Penteado 

Esta exposição surge 6 meses após a exposição Infinito Vão, resultado da parceria entre a 

Casa da Arquitectura e dos inúmeros autores e arquitetos brasileiros, fruto do conjunto de 

doações realizadas à CA em 2017. Nesse mesmo ano o Arquivo Fabio Penteado doou 397 

peças desenhadas e inúmeras fotografias e documentos textuais do projeto do Centro de 

Convivência Cultural, em Campinas.  

A exposição Irradiações do arquiteto Fabio Penteado, vem no seguimento do objetivo 

crucial da CA na perspetiva diferenciadora e na valorização do património coletivo da 

arquitetura brasileira ao longo de 90 anos, bem como, a valorização do contributo pessoal 

de cada autor ao longo deste período de produção arquitetónica.  

Irradiações é fruto da associação entre a Casa da Arquitetura e o recém-criado Arquivo 

do arquiteto, que não só promove o olhar sobre a obra deste autor como contribui para o 

crescimento de uma instituição que promove a preservação do património arquitetónico 

e da memória dos seus autores. 

Com curadoria de Francesco Perrotta Bosch, esta exposição desperta a memória de cinco 

projetos da trajetória de Fabio Penteado (1929-2011), todos com matizes radiais, sendo 

estes o Monumento da Playa de Girón (Cuba, 1962), Monumento Comemorativo dos trinta 

anos (Goiânia, 1965) , Mercado do Portão (Curitiba, 1965), Teatro de Ópera (Campinas, 

1966), bem como o Centro de Convivência Cultural (Campinas, 1967-68). 

Algumas dessas obras constituíram paradigmas para sucessivas gerações de arquitetos, 

desenvolvidos em períodos de grandes mudanças sociais e concebidos como 

possibilidades de transformação da sociedade através do espaço construído, sendo Fabio 

Penteado responsável por algumas das ideias progressistas da arquitetura de São Paulo no 

séc. XX, bem como, a constituição de paradigmas para as sucessivas gerações de 

arquitetos.  

Irradiações exigiu a sintonização entre a Casa da arquitetura e o Arquivo Fábio Penteado, 

desde o momento da conceção, passando pela receção de todos os documentos e 

material expositivo vindos do Brasil, até á sua montagem. Dado à impossibilidade da 

deslocação da totalidade da equipa do acervo Fabio Penteado, a montagem dos 

originais e a sua manutenção foram da responsabilidade do arquivo da Casa da 
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Arquitetura. No final da exposição foi doada a maquete do centro de convivência 

Cultural, que completou, desta forma a totalidade deste projeto para o acervo da CA. 

 

         

         

        

       Figura 21 - Exposição Irradiações- Fabio Penteado- Montagem e exposição 
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3.2 - Acervo Pedro Eça Ramalho: da formação à exposição 

3.2.1 - Criação do Acervo Pedro Eça Ramalho 

 

  As peças desenhadas antes da doação à CA, encontravam-se arquivadas em 

arquivadores metálicos verticais, suspensas por charneiras de cartolina coladas ou 

agrafadas ao desenho. De um modo geral apresentam rasgões, lacunas, 

amarelecimento, manchas de humidade, fitas adesivas, agrafos e desgaste do suporte. 

Alguns desenhos encontravam-se soltos e enrolados/dobrados na base dos arquivadores.   

Entre março e julho registou-se uma atividade quase permanente no tratamento das 

peças desenhadas deste acervo, que consistiu nas ações descritas no Capítulo II, 2. 2. Das 

cerca de 2600 peças foram até final de 2018 tratadas 1220 e digitalizadas 733.   

 No dia 17 de novembro, aproveitando o aniversário da CA, foi formalizada a assinatura 

pública do contrato de Doação entre a CA e o Arquiteto Pedro Eça Ramalho, numa 

cerimónia que contou com a presença do doador e do Arquiteto Eduardo Souto de 

Moura.  No âmbito desta iniciativa e aproveitando a presença do arquiteto Pedro 

Ramalho, o arquivo preparou uma pequena mostra de originais de desenhos e maquetes 

que expôs na área de depósitos, e promoveu uma visita guiada pelo arquiteto.  Esta 

iniciativa teve como objetivo a promoção e valorização do acervo, mostrar as práticas 

arquivísticas adotadas e aproximar o público em geral do arquivo, alertando para a 

necessidade de salvaguarda, conservação e valorização dos arquivos, como repositórios 

de memória.33 

Constituído por peças desenhadas, documentos textuais, maquetes e material fotográfico, 

ao todo o acervo constitui 6 metros lineares de documentação textual, 60 peças 

desenhadas relativas a trabalhos académicos enquanto estudante e 2600 peças 

desenhadas relativas a 140 projetos entre habitação coletiva, urbanismo, construções 

cívicas, administrativas, públicas, comerciais, escritórios, saúde e culturais, além de uma 

 

33 (Consultado em agosto de 2019)Disponível em https://casadaarquitectura.pt/arquiteto-pedro-

ramalho-doa-acervo-casa-da-arquitectura/ 

https://casadaarquitectura.pt/arquiteto-pedro-ramalho-doa-acervo-casa-da-arquitectura/
https://casadaarquitectura.pt/arquiteto-pedro-ramalho-doa-acervo-casa-da-arquitectura/
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coleção de fotografias e diapositivos da autoria do próprio arquiteto e do fotógrafo Luís 

Ferreira Alves, bem como maquetes dos seguintes projetos: Cantina da  FEUP, Piscina de 

Matosinhos, Urbanização da EDP, Centro de interpretação e albergue de Leça do Balio, 

Matosinhos, Residência de estudantes FEUP, Polis Vila Nova de Gaia, Casa das Artes de Vila 

Nova de Famalicão, Albergue de Peregrinos e Concurso do edifício central da 

universidade de Aveiro. 

No campo dos edifícios públicos, destacam-se projetos como o museu e auditório na Rua 

de D, Hugo no Porto, as piscinas em Matosinhos, as novas instalações da faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto, o departamento de Gestão da Universidade de 

Aveiro e a recuperação do Teatro Rivoli no Porto.  

Após a doação do acervo à Casa da Arquitetura, tornou-se possível o estudo e 

investigação de toda a matéria documental deste arquiteto ao longo de toda o seu 

percurso. Com a exposição que sucedeu a esta doação, intitulada Orgânico e Racional, 

corporizou-se a valorização e o conhecimento da obra de Pedro Ramalho, com a 

oportunidade de mostrar uma seleção de peças documentais relativas ao seu acervo 

doado, bem como, outras obras de outros autores e naturezas diversas.  

 

3.2.2 - Exposição Orgânico Racional: Pedro Ramalho  

 

A exposição intitulada Orgânico Racional, foi concebida a partir do acervo doado por 

Pedro Ramalho à Casa da Arquitetura.  A mostra revela a importância e coerência de 

todo o processo de trabalho do arquiteto. 

 À semelhança do seu autor, a obra apresenta-se discreta, elegante e rigorosa. (…) 

explicita a formalização de uma arquitetura geometricamente simples, de origem 

clássica.34 

A exposição organiza-se com base uma seleção de dez obras desde 1960, no distrito do 

Porto. Estruturada numa lógica de sensibilidade com os lugares da sua construção. Sobre 

mesas de vidro, as obras são dispostas por ordem cronológica e paralelamente dispõem-

 

34 Costa, N. B. (2019). Pedro Ramalho- Orgânico e Racional. Porto: Casa da Arquitectura 
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se as maquetes de casa um dos dez projetos, que foram exclusivamente concebidas para 

esta exposição. Verticalmente estão dispostas fotografias de André Cepeda que retratam 

as obras no momento atual que segundo Nuno Brandão Costa, curador da exposição, 

explicitando a substância e a permanência da sua contemporaneidade arquitetónica e 

o seu enquadramento na realidade.35 

A exposição complementa-se com uma série de intervenções, sob formas diversas, tais 

como uma instalação da artista Zurique Mariane Mueller e uma instalação de luz de André 

Cepeda, realizadas anteriormente em outros contextos e integradas atualmente nesta 

mostra. Além destas, fazem parte igualmente, obras realizadas pelos arquitetos, Carlos 

Prata, João Pedro Seródio, José Miguel Rodrigues e Nuno Brandão Costa. 

 

 

      Figura 22 - Cartaz da Exposição, Orgânico Racional - Pedro Ramalho 

 

 

35 Costa, N. B. (2019). Pedro Ramalho- Orgânico e Racional. Porto: Casa da Arquitectura 
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      Figura 23 - Arquiteto Pedro Ramalho na exposição Orgânico e Racional 
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       Figura 24 - Exposição Orgânico e Racional 
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3.2 - Acervo Eduardo Souto de Moura: da formação à exposição 

3.2.1 - Criação do Acervo Eduardo Souto Moura  

Como referido anteriormente neste relatório, o arquiteto Eduardo Souto de Moura, teve 

desde o início da Casa da Arquitetura, um papel fundamental e participativo, sendo um 

dos contributos necessários para a criação e força da Casa da Arquitetura na fase de 

criação e crescimento como instituição.  

Em 2009 realizou a primeira doação com um conjunto de 21 maquetes de apresentação 

e cerca de 70 painéis compostas por esquissos originais do arquiteto e fotografias de Luís 

Ferreira Alves. Estas peças que inicialmente ficaram arquivadas na CMM, fazem parte 

atualmente do acervo do arquiteto, sendo acondicionadas no depósito de painéis da CA. 

Reforçando posteriormente o depósito, nesse mesmo ano, como sinal de confiança com 

o projeto da CA, com mais 400 maquetes de estudo e apresentação. 

No ano seguinte, em 2016, foram acrescentadas mais 104 maquetes, de projetos 

individuais e outras com autoria com outros arquitetos, nomeadamente, Graça Correia e 

Joaquim Portela. 

Em 6 de maio de 2019, foi entregue a título de depósito, a maior parte do seu acervo, que 

reforça o trabalho e confiança mútua do arquiteto com a instituição envolvida. O vasto 

património documental cedido representa os cerca de 40 anos de Eduardo Souto Moura 

no exercício da sua carreira na arquitetura. Estas obras constituem mais de 800 projetos, 

8500 peças desenhadas, em diversos suportes físicos, documentos textuais, 

documentação digital.  

A coleção de maquetes do arquiteto Eduardo Souto de Moura em depósito na CA, é 

constituída por 506 maquetes de estudo, 54 maquetes de apresentação e 39 em 

coautoria. Apresentam diferentes tamanhos, suportes e técnicas, como peças modeladas 

em k-line, esferovite, papel, cartão bristol, cartão branco, cartão prensado, acrílico, 

madeira, entre outros.  

A coleção em parcerias entre o Arquiteto Eduardo Souto Moura, Joaquim Portela e Graça 

Correia é constituída por 39 maquetes com diferentes tamanhos, suportes e técnicas, 

como peças modeladas em k-line, esferovite, papel, cartão bristol, cartão branco, cartão 
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prensado, acrílico, madeira, etc., sendo que 33 maquetes são em parceria com o 

Arquiteto Joaquim Portela, relativos ao projeto da Adega Casa Sarmento; 6 maquetes são 

em parceria com a Arquiteta Graça Correia, relativos ao projeto da Escola de hotelaria 

de Portalegre. 

No seguimento do processo de negociação de transferência do acervo físico do Arq. 

Eduardo Souto Moura, para as instalações da Casa da Arquitectura, foi prestado apoio 

presencial especializado, por parte da ACA, durante o mês de dezembro de 2019, nas 

instalações do escritório do Arq. Eduardo Souto Moura.  Este apoio, feito por parte de um 

dos colaboradores da equipa do Arquivo da ACA, consistiu em auxiliar no procedimento 

de pré-inventário dos arquivos físicos do Arq. Eduardo Souto Moura, mais concretamente 

nas Peças Desenhadas, participando nos processos de triagem/seleção de desenhos, 

tratamento preventivo e digitalização.   

 

3.2.2 - Exposição monográfica Eduardo Souto Moura 

Após a entrada na Casa da Arquitetura deste acervo, surgiu a oportunidade de poder 

divulgá-la em contexto expositivo. Neste sentido, a 18 de outubro de 2019, irá inaugurar a 

exposição monográfica do arquiteto Eduardo Souto de Moura, com a curadoria de 

Francesco Dal Co e Nuno Graça Moura, intitulada, Souto Moura, Memória Projetos e obras, 

que percorre os 40 anos de produção arquitetónica do arquiteto e que dado a dimensão, 

irá ocupar a nave expositiva e a galeria da casa. 

Em simultâneo está a ser desenhado um programa paralelo de atividades, para 

aproximação do público em geral, através de visitas guiadas às suas obras, assim como, a 

realização de conferências e debates que provoquem a reflexão critica para a abertura 

de novas leituras para a arquitetura.  

Para a preparação desta exposição o arquivo da CA tem trabalhado em simultâneo com 

a equipa de produção e a equipa de curadores e escritório do arquiteto Souto de Moura. 

Após a seleção das obras pela curadoria da exposição, coube à equipa de arquivo a 

digitalização dos originais para o futuro catálogo.   
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Outro dos processos realizados foi a remoção dos painéis com peças desenhadas e 

fotografias de Luís Ferreira Alves, relativas à exposição Temi Progetti em Itália. Devido ao 

facto destes painéis permanecerem acondicionados mais de 20 anos nas mesmas 

condições, colados num painel de madeira e protegidos por vidro, provocaram alguns 

danos quando foram removidos. A equipa de arquivo procedeu à conservação e ao 

processo de pequenos restauros destas peças, com a consolidação de rasgões e 

aplicação de fita filmoplast, (com ph neutro), remoção de fitas adesivas com o auxílio de 

pinças e álcool isopropílico. No caso destas peças foi necessário amolecer ligeiramente a 

fita adesiva com secador, para facilitar a sua posterior remoção. Por fim realizou-se a 

limpeza mecânica e superficial de cada uma das peças com pó de borracha e trinchas 

macias.  

 

No tratamento das 506 maquetes de Estudos, foi adotada a seguinte metodologia:   

• Abertura de caixas para verificação;  

• Higienização com ajuda de equipamentos específicos de conservação e restauro de 

documentos, como trinchas macias com pelo branco selecionado de carneiro e cabra; 

aspirador a vácuo para museus e arquivos com níveis de sucção ajustáveis.  

•  Registo fotográfico – para a transferência de suporte do formato analógico para o digital 

foram utilizados equipamentos fotográficos com sensor de imagem CMOS 36x24mm com 

50MP, bem como luzes auxiliares e flash de estúdio com regulação de potência de 1/32 a 

1/1 e potência de flash 400w.  

•  Registo e descrição de acordo com as normas de descrição arquivística, seguindo-se o 

mapeamento e acondicionamento.  

• Acondicionamento e arquivo – Após os processos descritos nas alíneas anteriores, as 

maquetes foram acondicionadas em caixas próprias feitas à medida e 

arquivadas/acondicionadas no depósito de maquetes com temperatura de entre 18ºC a 

20ºC e humidade relativa do ar de 50RH. As maquetes são frequentemente monitorizadas 

para avaliação do estado de conservação. 
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Quanto às maquetes selecionadas para a mostra, algumas tiveram necessidade de uma 

limpeza e restauro aprofundados, bem como, algumas alterações direcionadas pela 

equipa de curadoria. Para este processo interveio a equipa do escritório do arquiteto 

Eduardo Souto de Moura e alguns técnicos especializados, no espaço correspondente à 

sala de conservação e restauro da CA, que detém as condições propícias para este tipo 

de trabalho, como se pode verificar na Figura 25 deste documento.  

 

         

          

      Figura 25 - Restauro das maquetes para a Exposição Souto Moura- Memória, Projetos, Obras 
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Capítulo IV - Serviço Educativo 

4.1 - Visitas orientadas ao Arquivo 

Outro dos departamentos em que tive o privilégio de colaborar e que em muito contribuiu 

para o sucesso e multidisciplinaridade do meu estágio, deve-se às atividades 

desenvolvidas no Serviço Educativo da Casa da Arquitectura. 

A existência deste departamento inserido na CA, torna-se incontornável, pois nele 

depende a responsabilidade de dinamizar a instituição, bem como promover as relações 

entre os diferentes públicos.  

 O programa Caleidoscópio tem como objetivo principal oferecer um conjunto de 

atividades educativas, focadas essencialmente na descoberta e experimentação, com 

enfoque na compreensão inclusiva e pluridisciplinar. Apresenta diversos programas 

destinados a escolas e grupos, incluindo atividades, oficinas, visitas-jogo, visitas orientadas 

e adaptadas aos diferentes graus de ensino. I A Informalidade da aprendizagem parte dos 

conteúdos em acervo, bem como no programa de exposições para o desenvolvimento 

das atividades propostas. 

Entre as atividades desenvolvidas, destacam-se as visitas orientadas com monitores 

especializados ao quarteirão da Real Vinícola. Estas visitas abordam temas centrais e os 

conceitos mais importantes das exposições patentes, bem como, uma análise sobre a 

história e recuperação do espaço da Real Vinícola, promovendo um diálogo participativo 

entre os monitores especializados e os visitantes, a fim de analisar e interpretar os 

conteúdos presentes.   

Visitas Orientadas: Abordam temas centrais das exposições e acervo da CA. Procuram 

estabelecer um diálogo participativo e interpretar os conteúdos presentes. 

Visitas-jogo- Destinado a um público jovem, proporcionam a experimentação de 

conteúdos através de um processo lúdico de aprendizagem. 

Oficinas- Proporcionam momentos de experimentação, na procura e teste de materiais, 

formas e expressões. Com o objetivo de cruzar a disciplina da arquitetura com outras áreas, 

tais como a fotografia, performance literatura, entre outras. 
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Leituras Encenadas- Destinada a um público jovem são cruzadas a escrita e oralidade com 

a narrativa e experiência do espaço desenhadas pela Arquitetura. 

Visitas Temáticas- orientadas por convidados e outros especialistas, que expandem e 

analisam criticamente os conteúdos e conceitos apresentados nas exposições e no 

património arquitetónico; 

Visitas Debate- Orientadas às exposições patentes com uma componente de debate e 

maior reflexão sobre um tema ou conteúdo específico à escolha do grupo. 

Cursos- Atividades que procuram uma atividade mais ativa e prolongada, destinada a um 

público jovem/adulto interessado em arquitetura.  

As visitas destinadas a escolas e grupos são essencialmente compostas por oficinas, visitas 

jogo, visitas orientadas e visitas debate. Resultam da vontade de apresentar aos 

participantes diferentes perspetivas de exploração e sensibilização para a arquitetura. O 

programa de visitas dispões de roteiros temáticos com produção arquitetónica e artística 

relevante, destinadas ao público geral ou a especialistas. Estas visitas são acompanhadas 

e comentadas por monitores formados para o efeito. 

Os espaços de visita mais procurados são a Casa da Arquitetura no quarteirão da Real 

Vinícola, A CASA em Roberto Ivens, a Casa de Chá da Boa Nova e a piscina das marés de 

Álvaro Siza, A Quinta da Conceição e o Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões.  Estas 

visitas assumem-se como uma atividade estratégica fundamental de divulgação e 

promoção do património arquitetónico contemporâneo. 36 

Na passagem pelo serviço educativo tive a oportunidade de participar nas visitas 

orientadas ao arquivo com o programa Há luz no Arquivo. Nesta atividade é proposto a 

visita ao arquivo e depósitos da Casa da Arquitetura, o itinerário realizado nesta visita e 

igual ao que o documento realiza desde que dá entrada na zona da triagem até ao seu 

armazenamento nos respetivos depósitos. Estas visitas são gratuitas e com o limite de 15 

pessoas por grupo. 

 

36 Serviço Educativo da Casa da Arquitectura. (11). Programa Caleidoscópio. 2018. 
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Outra das atividades realizadas foi a visita-jogo Os Arqui-detetives à descoberta da CA, 

nesta oficina o público infantil é desafiado, por intermédio de desafios, a descobrir os 

“tesouros” escondidos no arquivo. Através de lanternas e lupas, os pequenos detetives vão 

respondendo a várias questões, acompanhadas de jogos e desenhos sempre com 

estímulo da arquitetura.  

Além destas iniciativas foi ainda realizado durante o período de estágio uma visita ao 

Arquivo distrital de Braga organizado pela equipa de arquivo. Esta visita teve como 

objetivo essencial o contacto com outros contextos símiles, proporcionando um novo 

entendimento crítico deste tipo de instituições. No seguimento desta visita o departamento 

de arquivo da Casa da Arquitectura, propôs uma parceria com esta instituição para o 

icaa- International Congress on Architectural Archives, realizado de 25 a 27 de setembro 

em Braga. 

 

 

 

       Figura 26 - Visita orientada ao arquivo 
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      Figura 27 - Visita jogo Os Arqui-detetives 
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4.2 - Open House Porto 2019 

O evento da Open House, foi iniciado em Londres há cerca de 40 anos, sendo difundido 

mundialmente, cerca de quarenta cidades, incluindo o Porto, Matosinhos e Vila Nova de 

Gaia, sendo que a primeira edição foi realizada em junho de 2015.  

Esta iniciativa distingue-se das demais pelo lado curatorial que está implícito, abrir portas 

de forma gratuita incitando a visita, transformando os espaços inacessíveis a lugares de 

descoberta. O que se impõe a cada nova edição é seleção dos espaços e 

simultaneamente a construção de uma comunicação para essa experiência. Ainda que 

alguns espaços se repitam ao longo de várias edições, quer pela procura continua, pela 

exclusividade das visitas, ou simplesmente porque existe a vontade de repetir essa mesma 

experiência.  

Durante o período de estágio, houve a oportunidade de participar como voluntária na 

edição deste ano, a edição durou dois dias, o fim de semana de 29 e 30 de junho. Na 

edição deste ano, houve a proposta de uma leitura literal do evento, a casa (ou a cidade) 

dá-se a ver o lado de um objeto arquitetónico, a vida no interior. Entre os espaços 

escolhidos deste ano fazem parte a Casa de Chá da Boa Nova, o farol de Leça da 

Palmeira, o terminal de cruzeiros do Porto de Leixões, as casas pátio do Arquiteto Eduardo 

Souto Moura, a moradia Dr. Emílio Peres, entre outros.  

Primeiramente, o local onde estive a realizar as visitas foi a residência de estudantes do 

Campo Alegre I- RUCA I, devido ao facto de ser a minha habitação atual no Porto e 

simultaneamente conhecer bem o local, No segundo dia, os espaços que me foram 

atribuídos foram a Casa da Arquitetura e a Casa Roberto Ivens, sendo este o local de 

estágio e tema central deste relatório.  

O serviço educativo da Casa da Arquitetura, com o programa Caleidoscópio, a par desta 

experiência, selecionou um conjunto de atividades gratuitas, produzidas na CA, ou em 

parceria com alguns locais do roteiro.  O Objetivo principal é o olhar participativo 

dedicado a famílias para a exploração do património arquitetónico das três cidades.  

O programa Caleidoscópio da CA, contou com as seguintes atividades:  

A grande corrida da arquitetura- que ofereceu um itinerário especial para famílias, com 15 

espaços selecionados a partir do itinerário do Open House Porto, o objetivo era construir 
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um mapa pessoal que era carimbado em cada local visitado, através de enigmas e 

desafios, desenhos e escrita.  

Visita jogo Há luz no arquivo- Nesta atividade, realizada por mim durante esta experiência, 

crianças entre os 6 e os 14 anos eram convidados a participar nesta visita especial, que 

permite experienciar os tesouros do arquivo da CA, com auxílio de lupas, fitas métricas, 

lanternas e outros instrumentos que interpelam os sentidos a casa descoberta. 

Maloca, um abrigo para brincar; maloca, um lar para sambar- Inspirada na instalação 

“Tropicália “(1967) do artista brasileiro Hélio Oiticica. A cada experiência é construída uma 

maloca, com materiais simples e coloridos, que resulta num circuito labiríntico que será o 

resultado de cada intervenção individual. 

A experiência do desenho- Esta atividade desenvolvida por estudantes das áreas 

artísticas, cada participante é desafiado a desenhar e a oferecer, de forma espontânea 

o seu registo ao público que integra as visitas, tornando, deste modo, o exercício do 

desenho num lugar de encontro. Esta iniciativa foi organizada em parceria com 

professores da FAUP. 

Espaço para a fotografia- Desenvolvida em parceria com o Instituto Português de 

Fotografia, esta ação pretendeu oferecer aos visitantes algumas orientações do ponto de 

vista estético para recolher fotografias dos espaços propostos. Durante este período os 

professores do IPF, orientaram técnica e esteticamente os grupos de visitantes. 

Passagens (em voz alta) - À semelhança dos anos anteriores, os curadores do OHP 

percorreram os espaços de forma espontânea. Nesta edição, a atividade distinguiu-se 

pelo encontro informal com o público, na leitura de textos da autoria de Siza Vieira, 

simbolicamente realizados, na Casa Roberto Ivens e na Casa Cor de Rosa (FAUP). 
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Capítulo V - Reflexão Crítica do Estágio  

O presente relatório assume-se como a materialização de todo o processo de 

aprendizagem que se desenvolveu ao longo do estágio na Casa da Arquitectura - Centro 

Português de Arquitectura. A decisão de realizar a vertente de estágio para o 2º ano de 

Mestrado em Estudos de Arte-Estudos Museológicos e Curadoriais revelou-se essencial, 

consistindo na primeira experiência laboral na minha área de especialização. Este 

estabeleceu a consolidação dos conhecimentos teóricos adquiridos, possibilitando o 

desenvolvimento pessoal e aperfeiçoamento da capacidade de compreender e agir, 

bem como, a superação de diferentes desafios no decurso desta experiência.  

As competências obtidas durante o percurso académico revelaram-se cruciais para o 

eficaz desempenho das tarefas propostas pelo Arquivo da CA, nomeadamente, gestão 

de coleções e acervos, conservação preventiva de documentos, apoio à produção, 

curadoria e montagem de exposições. Se antes de iniciar o estágio, as minhas 

inquietações prendiam-se no facto de as obras serem totalmente de arquitetura e este 

não ser o meu campo de formação, hoje reconheço o quanto este fator foi essencial, para 

a investigação desta disciplina, tornando-se com o tempo, cada vez mais compreensível. 

Este processo conferiu-me um novo sentido de orientação e responsabilidade, abrindo 

novas perspetivas, revelador de um ambiente saudável proporcionado pela equipa de 

arquivo, bem como da CA em geral, decisivo em todo o processo, culminando na minha 

contratação após o término deste estágio.  

Relativamente ao know-how específico de arquivo, o estágio permitiu-me a aquisição de 

competências na gestão e preservação de coleções em acervos e espólios de 

arquitetura, assim como, em todos os processos resultantes do tratamento preventivo e 

arquivístico desses documentos, tal como se descreve, detalhadamente, no Capítulo II 

deste relatório.  

A cooperação com a equipa do serviço educativo e consequente contacto com o 

público através das visitas e atividades, motivou o meu interesse pela área da 

comunicação e fortaleceu o caráter de multidisciplinaridade deste estágio. Confirmou 

igualmente a importância da mediação entre o que as instituições culturais expõem e a 

transmissão de conhecimento ao público que as visita. É notório que a atividade da Casa 

da Arquitetura não se encerra dentro das suas portas, sendo responsável e contribuindo 
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ativamente para a valorização, proteção e comunicação do património arquitetónico e 

memória dos arquitetos.  

Outro dos pontos cruciais desta experiência foi a estreita ligação entre a equipa de arquivo 

e os profissionais do departamento da produção, incluindo o apoio a vários curadores 

externos das exposições realizadas neste período. Esta colaboração, permitiu estabelecer 

a ponte entre a primeira fase de tratamento de documentação, no departamento 

arquivístico, com a receção dos documentos e o seu tratamento e a fase final, com a 

exposição das obras.  

A cooperação multidisciplinar de equipas na seleção de originais e conceção técnica de 

cada exposição constituiu uma base essencial para a aplicação de ferramentas teóricas 

e uma perceção privilegiada da instituição, indo ao encontro da especialização dentro 

deste Mestrado e interesse pessoal na área da museologia e curadoria.  

As dificuldades sentidas verificaram-se no facto de a Casa da Arquitectura ser 

relativamente recente nas suas novas instalações e competências, que originou 

mudanças e adaptações da equipa aos novos equipamentos, funções e diretrizes, fruto 

da constante chegada de novos acervos e obras. Esta condição atual da instituição 

conferiu um conhecimento mais aprofundado da realidade que envolve as entidades 

museológicas e a criação de um arquivo e acervo museológico desencadeando, de igual 

modo, várias alterações ao longo da realização do presente documento.  

No seguimento deste contexto, outro dos pontos menos favoráveis prende-se com o facto 

de ainda não estar em funcionamento a base de dados de arquivo. O processo de 

inventário é realizado atualmente em ferramentas microsoft office, que resultou na solução 

temporária mais favorável, mas que a longo prazo não se adapta às expectativas do que 

a Casa da Arquitetura procura, no sentido de disponibilizar toda a documentação para 

consulta on-line numa plataforma de livre acesso. Esta condição dificultou, em grande 

parte, a inventariação dos documentos, sendo um método pouco rentável em questão 

de tempo e com pouca segurança e viabilidade.  

A satisfação pessoal de ver o meu trabalho reconhecido pela instituição CA, motiva-me a 

continuar e aperfeiçoar cada vez mais, permitindo-me dar continuidade aos projetos que 

integrei e aos objetivos definidos inicialmente. Além das tarefas desenvolvidas e 

mencionadas ao longo deste relatório, a CA propôs-me integrar a equipa de Arquivo e 

dar continuidade ao desenvolvimento do tratamento arquivístico do acervo doado 
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recentemente pelo Arquiteto Eduardo Souto Moura, que se irá materializar na exposição 

monográfica (Souto Moura- Memória, Projetos, Obras) em outubro de 2019.  
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